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O exercício resistido é comumente utilizado pela população jovem, ativa e saudável, visando 
aumento da força muscular, contudo, o comportamento da atividade vagal durante a recuperação 
do exercício resistido, necessita ser mais bem esclarecido. Analisar o comportamento do sistema 
parassimpático, do SNA, variabilidade da frequência cardíaca (VFC), no período imediato da 
recuperação, após a execução de uma sessão aguda de exercício resistido em diferentes 
intensidades e um mesmo segmento corporal. Foram analisados 26 jovens do sexo masculino 
(20,32 ± 2,21 anos; 23,06 ± 2,47 Kg/m2), submetidos a três intervenções, com intervalo mínimo de 
48 horas entre elas. Inicialmente na definição da carga máxima, foi realizado o teste de 1RM de 
extensão de joelhos. Nas intervenções seguintes, foram executados os protocolos do exercício 
resistido: endurance (40% da 1RM - 2 séries de 20 repetições) e força (80% da 1RM - 2 séries com 
8 repetições). A partir do registro da frequência cardíaca batimento a batimento, utilizando o 
cardiofrequencímetro da marca Polar (S810i), e por meio do software Kubios HRV analysis - versão 
2.0 foram analisados o índice rMSSD nos seguintes períodos: repouso (M0 - 30 seg), e recuperação 
(2 min, divididos em 4 janelas de 30 seg -M1, M2 M3 e M4). Para a comparação foi utilizado 
ANOVA (pós-teste de Bonferroni) ou teste de Friedman (pós-teste de Dunn), p < 0,05. Todos os 
procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Oeste Paulista - UNOESTE - 
Presidente Prudente (Protocolo externo/10 em 2011). Não observamos diferenças nos valores de 
repouso entre os protocolos de endurance e força (p > 0,05). Mas em relação a M1(protocolo de 
força) foram encontradas diferenças em M2(p = 0,05), M3 (p = 0,02), e M4 (p = 0,01) do protocolo 
de força e M3 (p = 0,047) e M4(p = 0,024) do protocolo de endurance; já em comparação ao 
momento M1 (protocolo de endurance) encontra-se diferenças em M3 (p = 0,01) e M4 (p = 0,021) 
do mesmo protocolo. Acredita-se que os protocolos aplicados promoveram mudanças na 
modulação autonômica cardíaca, sendo esta característica da reentrada vagal. Além disso, a 
reentrada vagal parece a começar de 30 segundos do período de recuperação, uma vez que as 
diferenças foram encontradas em relação a M1.  Os protocolos propostos foram capazes de 
promover aumentos no sistema parassimpático durante período imediato da recuperação, 
traduzindo na reentrada vagal.    FAPESP     
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A reabilitação equestre é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo em uma 
abordagem multidisciplinar em busca do desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com 
sequelas neurológicas e distúrbios psicomotores. Deste modo, realiza-se na Universidade do Oeste 
Paulista (UNOESTE) o Programa de Extensão "Atuação Multidisciplinar na Reabilitação Equestre", 
cujos objetivos são promover o desenvolvimento das habilidades motoras, capacidades 
emocionais e sociais dos praticantes atendidos e proporcionar aos acadêmicos envolvidos 
experiência de trabalho em equipe multidisciplinar. Este programa é executado no Centro de 
Reabilitação Equestre (campus II), com a participação de docentes e acadêmicos dos cursos de 
fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, zootecnia e medicina veterinária. Os praticantes 
frequentadores são pessoas com sequelas neurológicas e distúrbios psicomotores de Presidente 
Prudente e região. As sessões ocorrem semanalmente e consistem de atendimento 
multidisciplinar com duração de 30 minutos, na qual são utilizados dois cavalos. Inicialmente há a 
preparação do praticante para montaria e seguido de séries de exercícios terapêuticos elaborados 
pelos acadêmicos. Em relação aos pacientes observou-se melhora gradativa no desenvolvimento 
psicomotor, social e emocional, como aumento da consciência corporal, coordenação motora, 
memória, estruturação espacial e temporal, adequação do tônus muscular e equilíbrio, melhora 
do convívio social, comunicação e concentração. Também foi observada a evolução dos 
acadêmicos envolvidos, com maior maleabilidade para resolver situações clínicas, melhor 
socialização entre acadêmicos e familiares dos praticantes, além do aprendizado e evolução do 
conhecimento sobre o método. Portanto, a reabilitação equestre traz diversos benefícios que 
repercutem na qualidade de vida e na inclusão social dos praticantes, além de contribuir com a 
evolução e ganho de experiência multidisciplinar dos acadêmicos, pois projetos que associem 
conhecimento específico e interação de profissionais são essenciais no decorrer da formação do 
aluno da graduação.         
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO LATERAL ASSOCIADO OU NÃO AO 
CALÇO ALTO E BAIXO EM INDIVÍDUOS COM ESCOLIOSE IDIOPÁTICA 
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CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI  

 
A escoliose se trata de um arranjo espacial anormal, de segmentos individuais do corpo, no qual o 
Sistema Nervoso Central (SNC) interpreta como um defeito e inicia, automaticamente, 
mecanismos de compensação. Os benefícios dos exercícios de inclinação lateral associado ao calço 
podem trazer vários avanços no tratamento para escoliose reorganizando as assimetrias 
encontradas em indivíduos com escoliose O objetivo do estudo foi analisar a influência do 
movimento de inclinação lateral associado ou não ao calço alto e baixo em indivíduos com 
escoliose idiopática Após aprovação do comitê de ética (CEP 124/2009), foram selecionados 10 
indivíduos de ambos os gêneros na faixa etária de 13 a 24 anos com escoliose em "S", torácica 
direita e lombar esquerda maiores que 10º. Inicialmente a ordem da tarefa foi estática e 
posteriormente dinâmica (inclinação lateral para a direita ou inclinação lateral para a esquerda), 
após isso houve o sorteio das condições (calço baixo ou alto, colocados sob os pés direito ou 
esquerdo). Foram obtidos, no plano frontal, quatro ângulos posturais na coluna vertebral: dois na 
região torácica, sendo o primeiro ângulo na região torácica alta, denominado ângulo ?1, sendo 
formado pelos marcadores T2T4-T4T6 e o ângulo ?2 na região torácica média formado pelos 
marcadores T6T8-T8T10; um na região tóraco-lombar, denominado ângulo ?3 e formado pelos 
marcadores T10T12-T12L2; e um na região lombar que será o ângulo ?4 formado pelos 
marcadores L2L4-L4S1. Os valores dos ângulos posturais durante os cinco movimentos de 
inclinação lateral foram obtidos e também os valores mínimos e máximos de cada movimento. O 
valor médio dos ângulos posturais na posição estática, sem calço, foi usado como referência. Os 
dados foram analisados através do Teste do Sinal de Rank, um procedimento não paramético 
devido a distribuição dos dados. Pôde-se observar que o movimento associado ao calço obteve 
resultados menos significativos em comparação ao efeito do calço na posição estática e que, nos 
movimentos de inclinação lateral realizados isoladamente, não houve resultados significativos em 
nenhum ângulo.  O movimento, tanto para o lado da convexidade como para o lado oposto, 
parece influenciar de maneira a diminuir o efeito do calço, isoladamente, tanto nos ângulos 
posturais mais altos (a1 e a2) quanto nos ângulos mais baixos (a3 e a4). O movimento de 
inclinação lateral realizados isoladamente não conseguiram influenciar nos ângulos posturais de 
maneira geral, demonstrando que uma intervenção aguda apenas não é eficiente, porém, uma 
intervenção com vários estímulos e por um período maior poderia trazer um resultado 
diferente. A influência do movimento de inclinação lateral associado ao calço alto e baixo em 
ambos os lados se mostrou eficaz, contudo só o calço na posição estática produziu mudanças mais 
significativas e, portanto, sendo considerado uma melhor intervenção no sentido de evitar a 
progressão de curvas duplas em indivíduos com escoliose idiopática.         
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O tabagismo passivo é a 3ª maior causa de morte evitável no mundo. Indivíduos que inalam a 
fumaça secundária podem desenvolver comprometimentos em diversos sistemas do organismo. 
Assim torna-se necessário conhecer mais a fundo a extensão do prejuízo no sistema nervoso 
autonômico (SNA) em indivíduos expostos ao tabagismo passivo.  Analisar a função autonômica de 
adultos expostos ao tabagismo passivo domiciliar.  O estudo foi aprovado pelo Comitê 
Institucional. Protocolo: CAAE: 07152212.0.0000.5402. O trabalho realizado contou com dois 
grupos de estudo sendo eles: grupo formado por tabagistas passivos (GTP), familiares convidados 
dos indivíduos participantes tabagistas do programa de cessação tabagística e o grupo controle 
(GC), composto por indivíduos que não são expostos a fumaça do cigarro. A função autonômica foi 
avaliada por meio da variabilidade da frequência cardíaca (VFC). Para isto os indivíduos foram 
posicionados sentados e foi colocada uma cinta de captação em seu tórax, e em seu punho o 
receptor de frequência cardíaca (FC) Polar S810i, para captação da FC batimento a batimento. A 
análise de VFC teve duração de 20 minutos e foi realizada pelos métodos lineares, no domínio do 
tempo (DT) e no domínio da frequência (DF). No DT, foram utilizados os índices RMSSD (ms) 
representam a atividade parassimpática , e SDNN (ms) obtidos a partir de registros de longa 
duração e representam as atividades simpática e parassimpática. Para análise no DF, foram 
utilizados os componentes espectrais de baixa frequência (LF) em ms2 e unidades normalizadas 
(un), e alta frequência (HF em ms2 e un) e a razão entre estes componentes (LF/HF)  O GTP (n=23) 
apresentou média de idade de 44.38±9.98 anos e IMC médio de 27.70±4.54 kg/m2. Já o GC (n=29) 
apresentou média de idade de 41.45±6.94 anos e IMC de 28.40±5.77 kg/m2. Não foram 
observadas diferenças significativas em nenhum dos índices da VFC analisados quando 
comparados o GTP e GC. A comparação dos índices SDNN e RMSSD resultou nos valores de p de 
0.06286 e 0.9055 respectivamente. Também não foram observadas diferenças no DF que inclui os 
índices LF em ms (p=0.6023); LF em un (p=0.4477); HF em ms (p=0.1906);HF em um (p=0,1906) e 
LF/HF (p= 0.1180).  O estudo mostrou que não houve diferença significativa entre a VFC de GTP e 
GC, resultado este que pode ser resposta a campanhas de políticas públicas a cessação tabagística 
e a conscientização da população sobre os malefícios que o cigarro traz a saúde sendo assim os 
tabagistas diminuem a exposição da fumaça do cigarro a não tabagistas.   A função autonômica de 
adultos expostos ao tabagismo passivo domiciliar apresentou-se preservada no presente 
estudo.    Pró Reitoria de Extensão da Unesp     
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ANÁLISE DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO SOBRE AS MENSURAÇÕES DE GIBOSIDADE, 
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A escoliose idiopática é considerada como um desvio lateral, sendo significante e estrutural a 
partir dos 10º e também classificada pela medida da gibosidade, que deve ser igual ou maior a 5 
mm. É uma circunstância potencialmente progressiva, relacionada ao sexo, idade de surgimento e 
grau da curvatura. O exercício físico é capaz de influenciar a curvatura da coluna, além de 
desenvolver o controle neuromotor e permitir melhor estabilidade, com possível redução dos 
desvios. Um programa de tratamento deve envolver o alongamento das cadeias musculares, 
fortalecimento e melhora da postura do paciente. Analisar a influência de um programa de 
exercícios físicos em indivíduos com escoliose idiopática nas mensurações da gibosidade, das 
lordoses no plano sagital, na intensidade da dor e também, qualidade de vida. Participaram do 
estudo 13 indivíduos, com 17,9 ± 4,1 anos, que realizaram em média 27 ± 15,1 sessões de 
exercícios por 1 hora. Foram avaliados antes e após o período de intervenção. Todos tinham 
encaminhamento médico e apresentavam escoliose maior que 10º, confirmada pela medida do 
ângulo de Cobb. As demais variáveis foram testadas por meio da EVA para mensuração da dor, 
teste de mobilidade da coluna vertebral e o SRS-22, para qualidade de vida. Além disso, obteve-se 
as medidas de gibosidade, lordose cervical cefálica, lordose lombar cefálica, lordose cervical 
caudal e lordose lombar caudal avaliadas por meio de régua adaptada ao nível d'água. Para a 
análise descritiva dos resultados foi utilizado o software R. Por nem todas as variáveis terem 
normalidade, utilizou-se o Teste de Postos Sinalizados de Wilcoxon, com 5% de significância. 
Apenas a flexão anterior quando comparada com a 1ª e 2ª avaliação foi significativas (p=0,01). 
Mas modificações nas médias de algumas variáveis foram alcançadas, significando uma disposição 
a diminuição da gibosidade, da lordose lombar caudal, mas houve uma progressão na lordose 
cervical cefálica e caudal e lordose lombar cefálica, diminuição na intensidade da dor, aumento da 
mobilidade da coluna e uma melhor qualidade de vida, porém sem significância. Por meio do 
programa de exercícios, foi possível obter a melhora da flexibilidade com ganho de flexão anterior. 
Observa-se que no nosso dia-a-dia trabalhamos com várias posturas que nos levam a flexão de 
tronco e esse fator relacionado a maturidade óssea e a retração muscular de cadeias posteriores, 
fazem com que haja maior progressão ou surgimento das deformidades. A relação da gibosidade 
pode expressar a melhora da escoliose, podendo indicar uma melhora do quadro clínico referente 
a dor, mobilidade e qualidade de vida, apesar da não significância.  Observa-se que a fisioterapia 
pode contribuir com o estadiamento ou melhora dos desvios posturais, porém o programa de 
tratamento deve ser complementado com exercícios domiciliares. A não significância estatística 
pode se correlacionar ao número de sessões, a não especificidade dos exercícios e ao número de 
participantes.         
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ANÁLISE DO TEMPO DE TRÂNSITO DA SACARINA NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIA 
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FRANCIS LOPES PACAGNELLI  

 
O tratamento mais indicado para a Doença Arterial Coronariana é a cirurgia de Revascularização do 
Miocárdio. Os comprometimentos pulmonares no pós operatório continuam frequentes. O transporte 
mucociliar é um mecanismo de defesa essencial para reduzir a incidência de infecção respiratória, e pode 
estar comprometido no pós operatório de cirurgia cardíaca, sendo importante avaliar para que seja 
detectada alterações e para que se possa intervir precocemente. O padrão ventilatório de respiração 
profunda tem o efeito de melhorar a troca gasosa e prevenir complicações respiratórias, sendo utilizado 
para melhorar as funções pulmonares.  Avaliar e comparar os efeitos da Respiração Profunda no transporte 
mucociliar nesses indivíduos. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unoeste, 
protocolo número 1951. Foram avaliados 12 indivíduos da Unidade Intensiva Coronariana de um hospital 
do interior de SP. No pré operatório foi realizada uma avaliação inicial, composta de idade, gênero, 
antecedentes pessoais e familiares para fatores de risco cardiovasculares e o uso de medicamentos. Logo 
em seguida foi feito o Teste do Tempo de Trânsito da Sacarina (TTS), Onde os indivíduos foram 
posicionados a semi Fowler no leito e com a cabeça levemente estendida. A sacarina sódica granulada (5g) 
foi introduzida por meio de um canudo plástico, a 2 cm para dentro da narina direita. A partir deste 
momento o cronometro foi acionado e registrado o tempo, em minutos, em que o paciente sentiu um 
gosto adocicado na boca. Durante o teste os pacientes foram orientados a não andar, não falar, não tossir, 
não espirrar, além de serem instruídos a engolir poucas vezes por minuto. No pós operatório foi feito o 
mesmo procedimento antes e após a técnica de respiração profunda. A técnica foi executada em séries de 
dez respirações profundas por um período de trinta minutos em séries de quinze minutos com intervalo de 
descanso de cinco minutos. Para normalidade dos dados foi utilizado o teste de Shapiro Wilk. Para a 
comparação dos momentos foi feito o teste de Friedman, com pós teste de Dunn's. Houve diferença 
estatística quando comparado o pré operatório com média de 538,25 ± 395,93 segundos (mediana: 405.5; 
mínimo: 108 e máximo: 1320 segundos) ao pós operatório após técnica de respiração profunda 300 ± 
165,80 segundos (mediana: 240; minimo: 120 e máximo 660 segundos.  É visível a melhora correspondente 
ao pós operatório após a técnica de Respiração Profunda em pacientes revascularizados. Isso mostra que a 
fisioterapia é extremamente importante nesse caso para reduzir as complicações pós operatórias. Pode se 
concluir que a técnica fisiológica de respiração profunda foi eficiente para diminuir o tempo do transporte 
mucociliar quando comparado com o momento pré operatório de revascularização miocárdica, o que pode 

minimizar riscos de complicações pulmonares.    PROBIC     
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ANÁLISE DOS NIVEIS DE ESTRESSE EM CUIDADORES DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NO LAR 
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CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE FREITAS  

 
O processo de envelhecimento pode ocasionar perdas cognitivas, vulnerabilidade, declínio 
sensorial, isolamento social, acidente domésticos e por consequência levar a dependência 
funcional do idoso e a necessidade de um cuidador. As atividades desgastantes diárias as quais os 
cuidadores de idosos estão envolvidos podem ocasionar perdas em diferentes aspectos como o 
social, pessoal, econômico e na saúde e consequentemente aumento no nível de estresse.  Avaliar 
os níveis de estresse de cuidadores de idosos institucionalizados.  Este estudo foi previamente 
aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Unoeste, SP (protocolo n°1966). Foram avaliados 
11 cuidadores de idosos de uma Instituição de Longa Permanência da cidade de Presidente 
Prudente, SP. Foi avaliado a condição social e econômica e o nível de estresse por meio do 
Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos (ISSL) que é composto por uma lista de sintomas 
(físicos e psicológicos), divididos em três tabelas. Na tabela 1, são avaliados os sintomas 
experimentados pelos indivíduos nas ultimas 24 horas; Na tabela 2, é referente aos sintomas 
vivenciados na última semana; e na tabela 3 são avaliados os sintomas do último mês.  Dos 11 
avaliados, 6 são mulheres e 5 são homens a média de idade foi (41,7±11anos), quanto a situação 
econômica desses cuidadores 2 (18,1%) são aposentados e trabalham meio período, 2 (18,1%) tem 
mais que um emprego e os outros 7 (63,6%) restante trabalham em um único lugar. Os indivíduos 
trabalham em média 60 horas semanais (12 horas diárias), ocorrendo a troca de turno noturna e 
diurna e desempenham as atividades de higiene pessoal, alimentação e banho de sol. Os 
resultados do ISSL indicaram um baixo nível de estresse nessa amostra, pois 10 (99%) deles não 
apresentaram nenhum sintoma de estresse. Logo 1 (1%) desses indivíduos, apresentaram níveis 
de estresse, estando presente na fase de resistência, que é a fase intermediaria do processo de 
estresse, com prevalência de 65 % de sintomas psicológicos e físicos.   Não houve alteração 
psicológica e física desses cuidadores e um maior número de sujeitos são necessários para uma 
confirmação dos resultados encontrados.    Universidade do Oeste Paulista     
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ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM GESTANTES PARTICIPANTES DO PROJETO PET-SAÚDE NA UBS VILA 
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Além das modificações hormonais e físicas presentes na gestação podem ser observados sintomas 
de depressão e ansiedade que se não identificados podem causar problemas emocionais na 
gestação e dificuldades no vínculo materno no período pós-natal. O objetivo deste projeto foi 
avaliar o grau de ansiedade e depressão de gestantes participantes do projeto Programa de 
Avaliação e Intervenção na saúde Pré-Natal do PET-SAÚDE na UBS Vila Real em Presidente 
Prudente. Participaram gestantes em qualquer período gestacional sem complicações obstétricas 
que concordassem em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido n. de protocolo 
81/2011. Foram realizadas avaliações por anamnese, exame físico e responderam ao questionário 
de Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD) que 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 0 a 3, constituindo uma pontuação máxima de 21 pontos para cada subescala, onde 
0 a 7 pontos é considerado sem depressão ou ansiedade, de 8 a 10 pontos, leve, de 11 a 14, 
moderada e de 15 a 21 pontos, grave. Foram avaliadas 29 gestantes com idade média de 25 anos, 
sendo 10,3% solteiras, 79,3% casadas e 10,3% amasiadas. Quanto ao trimestre gestacional, 27,6% 
estavam no primeiro trimestre, 44,8% no segundo e 27,6% no terceiro. Com relação ao grau de 
ansiedade os dados mostraram que 58,6% não apresentavam ansiedade, 17,2% apresentam 
ansiedade leve, 13,8% ansiedade moderada e 10,3% ansiedade grave. Nos resultados de 
depressão, 79,3% não apresentavam, 13,8% apresentavam nível leve, 3,4% depressão moderada e 
3,4% grave. Com relação às casadas, 42,8% e 19% apresentavam ansiedade depressão e 50% 
estavam no terceiro trimestre da gestação. Percebe-se que das gestantes que apresentam dor 
lombar (55%), 50% apresentam ansiedade e 18,7% depressão. Quanto as que não apresentam dor 
lombar (44%), apenas 30,8% e 23% apresentam ansiedade e depressão. Neste contexto 
verificamos a presença significativa de ansiedade no quadro de dor lombar gestacional, e quando 
comparada as gestantes que não apresentam dor lombar, poucas apresentam ansiedade. A 
ansiedade pode ocorrer devido a preocupação com o parto, com as dores da contração, 
preocupação com ela e o bebê e o medo de morrer. A própria maternidade é um fator de 
relevância no desenvolvimento da depressão, já que a gestação e o parto são fatores estressantes, 
e as modificações hormonais podem estar diretamente relacionadas com este fato. O estudo 
sobre a saúde emocional das gestantes é importante para os profissionais da saúde, pois auxilia o 
direcionamento da terapêutica mais adequada. Conclui-se que em algum momento da gestação 
pode ocorrer ansiedade e/ou depressão e o cuidado humanizado na gestação dado pelas políticas 
públicas de saúde deve ser expandido, promovendo saúde e integralidade individual e coletiva da 
gestante usuária do sistema público de saúde.    Ministério da Saúde     
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GISELE ALBORGHETTI NAI  
 

As lesões musculares ocorrem com muita freqüência na prática esportiva, ocasionando 
incapacidade funcional e comprometimentos. O processo de regeneração muscular é a capacidade 
plástica do músculo, que permite o restabelecimento total ou parcial dele. A Fisioterapia tem o 
objetivo de controlar o processo inflamatório e estimular a regeneração tecidual através de 
recursos terapêuticos, como por exemplo, a laserterapia de baixa intensidade.  Avaliar a atuação 
do laser de baixa intensidade do tipo AsGa a 904 nm, na fase intermediária do processo de 
regeneração muscular.  Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa para uso de 
animais (PIBIC - protocolo: 1608). Foram utilizados 30 ratos Wistar, machos, adultos. Foram 
divididos em três grupos: Controle (GC n=9), realizada apenas a anestesia via intraperitoneal e a 
tricotomia na região central do ventre muscular do músculo tibial anterior (MTA); Lesão (GL n=8) 
os animais foram anestesiados, tricotomizados e submetidos a uma lesão por congelamento 
aplicada no MTA e posteriormente suturados; Lesão Tratado (GLE n=9 ): os procedimentos foram 
semelhantes ao GL porém foi iniciada a aplicação do laser de baixa intensidade, do tipo AsGa, 24 
horas após a lesão durante 14 dias. Os animais foram mortos mediante anestesia com injeção 
intraperitoneal de pentobarbital sódico. O MTA dos membros posteriores direito e esquerdo 
foram dissecados e pesados. Cortes histológicos do terço medial do MTA, foram submetidos à 
técnica de coloração hematoxilina e eosina para avaliar a morfologia geral das fibras musculares. 
Foi realizada a avaliação histopatológica. A análise qualitativa foi investigada para cada animal e 
foi considerada qualquer modificação no local da lesão. A avaliação do colágeno foi feita com a 
técnica do PicroSirius. Para análise da normalidade dos dados foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. 
Para análise entre os grupos do número de células em degeneração foi utilizado o teste de Kruskal 
Wallis. Para comparação entre o número de células em regeneração foi ANOVA com pós-teste de 
Tukey.  A razão peso do músculo tibial/peso corporal final demonstrou que não houve diferença 
estatística (p?0,05) entre o GC, GL e GLE, não ocorrendo atrofia das fibras musculares. No GC que 
não foram submetidos a nenhum tipo de procedimento, todas as fibras encontravam-se normais. 
No GL e GLE os cortes transversais do MTA não apresentava sinais de neovascularização. No grupo 
GLE na área da lesão, algumas fibras ainda encontravam se em regeneração (11,8%) e poucas 
fibras em degeneração (0,76%). O grupo GL apresentava fibras em regeneração (12,77%) e sinais 
de fibras em degeneração (0,58%). Na análise do colágeno não houve diferença estatística entre 
os grupos, GC (28,2494±14,284%), GLE (24,1094±17,067%), GL (36,0496±28,594%).   Conclui se 
que o laser de baixa intensidade com a dose selecionada não foi capaz de melhorar a regeneração 
do músculo esquelético, não detectando também a regeneração do colágeno na área da lesão. 
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CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI  
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A atenção à mulher no pós-parto é fundamental para a saúde materna, e conhecer melhor as 
características dessa população pode favorecer um atendimento mais humanizado.  O objetivo 
deste estudo foi avaliar a percepção da qualidade de vida (QV) de mulheres participantes de um 
projeto de extensão da FCT/UNESP.  Trata-se de um estudo transversal descritivo com abordagem 
quantitativa, realizado no Centro de Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação 
(CEAFIR) da FCT/UNESP. Foram avaliadas 25 puérperas, em qualquer idade, independente do 
período pós-parto, sem complicações obstétricas que participam do projeto de extensão 
"Atendimento Humanizado em Puérperas na Fisioterapia da FCT/UNESP", que presta assistência e 
atende à população do município e região de Presidente Prudente, pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Após serem informadas sobre os objetivos do estudo, as participantes concordaram e 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), protocolo nº 25/2011, e foram 
entrevistadas utilizando uma ficha para identificação de dados sociais e a Versão Brasileira do 
Questionário de Qualidade de Vida SF-36 que é formado por 36 itens, englobados em oito escalas: 
capacidade funcional; aspectos físicos; dor; estado geral de saúde; vitalidade; aspectos sociais; 
aspectos emocionais e saúde mental. Para obter os resultados do SF-36 foi realizada a média dos 
escores apresentados pelas puérperas em cada escala.  De acordo com as características sociais, a 
média de idade foi de 28,48 ±4,7 anos, 78,6% apresentaram ensino superior completo, sendo que 
a mesma porcentagem eram casadas, 82,1% das puérperas trabalham fora, e 84% realizaram 
parto cesárea. Os resultados do SF36 foram: capacidade funcional (77,9); limitação por aspectos 
físicos (46,9); dor (52,3); estado geral de saúde (82,5); vitalidade (49,8); aspectos sociais (76,6); 
limitação por aspectos emocionais (54,2) e saúde mental (72,3).  Foram observados escores baixos 
nas limitações por aspectos físicos, vitalidade, dor e limitação por aspectos emocionais, 
destacando uma queda na QV dessas mulheres, o que pode ser decorrente das transformações 
físicas que ocorrem no puerpério com a finalidade de reestabelecer o organismo da mulher à 
situação não gravídica. Também pode ser observada uma média de idade e grau de escolaridade 
mais elevados, o que está de acordo com o Ministério da Saúde, pois a região Sudeste apresenta 
uma proporção de 70,2% de mães entre 20-34 anos, tendo como explicação para esse fenômeno 
que as mulheres têm priorizado a carreira e os estudos em busca de estabilidade 
financeira. Portanto, tomar conhecimento de tais dados auxilia os profissionais que vão lidar com 
essa população, auxiliando no direcionamento do tratamento, visando uma abordagem 
terapêutica adequada.     PROEX- Projeto de Extensão     
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Indivíduos com hemiparesia possuem alterações sensoriomotoras que interferem na postura e nos 
movimentos, dentre eles, a mobilidade durante a marcha. Nestes casos, ocorrem dificuldades nos 
ajustes posturais, seja nos aspectos biomecânicos como neuromusculares, que prejudicam as 
reações de equilíbrio e estabilidade durante a mobilidade na marcha o que predispõe a quedas. 
Devido a estas alterações, estes indivíduos podem apresentar um aumento no risco de quedas 
e/ou medo de cair, o que pode agravar o quadro clínico e levar a outras complicações e 
dificuldades de executar atividades de vida diária. Portanto, analisar aspectos físicos e funcionais 
que podem comprometer este equilíbrio e mobilidade funcional tem sido uma preocupação para 
verificar quais aspectos seriam relevantes no processo de reabilitação e no cuidado preventivo das 
quedas nestes casos.  Sendo assim, o objetivo deste trabalho baseia- se em analisar a mobilidade 
na marcha e quedas ou medo de cair em indivíduos com hemiparesia assim como variáveis clínicas 
e funcionais considerando suas relações.  Trata-se de um estudo transversal, com coleta direta de 
dados. Este estudo foi aprovado em Comitê de Ética em Pesquisa, aprovado no processo 
nº26/2011. Participaram do estudo hemiparéticos sendo utilizado uma avaliação com dados gerais 
e funcionais contituida pela Escala de Ashworth modificada, teste Timed Up and Go (TUG) e a 
Escala Internacional de Eficácia de Quedas (EEQ). Os resultados serão apresentados na forma 
descritiva com média, desvio-padrão e proporções. Foram avaliados 27 indivíduos com 
hemiparesia sendo 13 mulheres (48,14%) e 14 homens (51,85%). A média de idade foi de 58,78 ± 
7,40 anos. A média do TUG do grupo foi 23,3±12,4 segundos e da EEQ de 35±11,7 pontos. A EEQ 
apresentou diferenças significantes em relação ao lado da hemiparesia, à dominância e número de 
quedas (p < 0,05). Os resultados do TUG mostraram diferenças significantes com número de 
quedas e tônus de flexores plantares. Com relação ao tônus podemos observar que houve relação 
significativa entre as variáveis de tônus dos flexores plantares e o TUG, principalmente naqueles 
indivíduos que apresentaram alteração de tônus grau 2 (32,2±9,5) e 3 (47,0±3,5). As quedas ou 
preocupação em cair podem estar presentes nos casos de hemiparesia sendo que em alguns 
aspectos o lado da hemiparesia ou o tônus de flexores plantares parecem ser relevantes a serem 
observados e respaldar a reabilitação e os processos avaliativos. 
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Para organizar um programa de tratamento baseado em evidências científicas para indivíduos com 
Síndrome de Down (SD), os profissionais da saúde podem aplicar os conhecimentos advindos da 
aprendizagem motora, sendo de grande importância à utilização de instrumentos que permitem 
esta avaliação. O objetivo deste estudo foi analisar a aprendizagem motora em indivíduos com SD 
pela prática da tarefa de labirinto virtual e real. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob 
o n° 1475, no qual foram avaliados 10 indivíduos com SD, frequentadores de uma instituição de 
apoio à educação e saúde (Presidente Prudente/SP), por tarefas de labirinto virtual e real. O 
experimento foi realizado em três fases: Aquisição (os indivíduos executaram 30 repetições de um 
mesmo labirinto virtual realizado no computador), após 5 minutos de repouso foi realizada a 
Retenção (executaram mais 5 repetições do mesmo labirinto) e a Transferência (realizaram cinco 
repetições do labirinto real, que é feito em folha de sulfite com o uso de caneta). Para todas as 
fases da avaliação pela tarefa do labirinto, o tempo (em segundos) foi registrado para cada uma 
das tentativas de execução. Os dados foram organizados a partir das médias dos tempos obtidos e 
em blocos de 5 tentativas cada, utilizou-se de análise descritiva das variáveis por média e desvio 
padrão. Este estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Unoeste, SP 
(protocolo n°1475). Os dados da amostra apresentou idade média de 15,9±2,88 anos, sendo 8 do 
sexo masculino e 2 do feminino. Na análise da aprendizagem motora houve diminuição com 
variação das médias dos blocos da Aquisição (A1=23,3±1,49; A2=20,02±1,79; A3=21,22±0,92; 
A4=19,76±2,02; A5=21,68±1,50; A6=19,42±2,69 segundos), porém também foi verificado que a 
média do último bloco foi inferior ao primeiro. A média do último bloco da Aquisição (19,42±2,69) 
se manteve na Retenção (19,72±0,30). Já na Transferência a média (24,56±4,25) foi superior as 
obtidas nos blocos da Aquisição e na Retenção. Os indivíduos analisados apresentaram melhora do 
desempenho na fase de Aquisição e Retenção, porém obtiveram desempenho inferior ao 
realizarem a Transferência para o labirinto real.  Portanto, este fato demonstra que a prática do 
labirinto virtual não foi eficaz para o desempenho do real na fase de Transferência.  
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Sabe-se que o tabagismo ocasiona um complexo mecanismo de dependência. Existem vários 
fatores que podem dificultar a cessação do tabagismo, entre estes pode-se destacar os sintomas 
de ansiedade e depressão. Desta forma é imprescindível conhecer o comportamento desses 
sintomas para enriquecer o tratamento e a intervenção ao tabagismo. Avaliar o comportamento 
da ansiedade e depressão em indivíduos no primeiro mês de cessação tabagistica. O estudo foi 
aprovado pelo comitê de ética e pesquisa institucional (245/2008) e incluiu 14 indivíduos 
tabagistas de ambos os sexos, provenientes do programa de cessação ao tabagismo da FCT-
UNESP. Foi realizada uma avaliação inicial para coleta de dados antropométricos, histórico de 
doenças, e nível de dependência a nicotina por meio do teste Fargestrom. Foram excluídos 
pacientes com histórico de ansiedade e depressão diagnosticados e indivíduos que não utilizaram 
a terapia farmacológica proposta pelo tratamento de cessação (terapia de reposição nicotínica e 
Bupropiona).Para avaliar a ansiedade e depressão foi utilizado o questionário HADS (Hospital 
Anxiety and Drepession Scale),aplicado em 5 períodos: T0 (Basal - indivíduo ainda fumando)T1 (1 a 
5 dias de cessação), T2(6 a 10 dias), T3(11 a 20dias) e T4(21 a 30 dias).Estes períodos de avaliação 
resultaram das reuniões realizadas pelo tratamento de cessação. Estas datas são pré-estabelecidas 
por um calendário elaborado pela equipe de tratamento. Foi utilizado o teste de ANOVA para 
medidas repetidas ou Friedman de acordo com a normalidade dos dados. Dos indivíduos avaliados 
64,3% são do sexo masculino e 35,7% feminino. Apresentaram uma média de idade de 53±12,56 
anos, IMC médio de 26,95±3,702kg/cm2 e nível de dependência a nicotina de 6,385±2,063 pontos, 
o que caracteriza um nível de dependência á nicotina elevado. Em relação aos índices de 
ansiedade, comparando o momento basal (T0) com T1, houve um aumento significativo de 
4,154±2,60 pontos para 6,615±3,798 (p < 0,001), já para os outros períodos analisados não houve 
diferença significativa. Em relação aos índices de depressão, comparando o período basal com T2, 
T3 e T4, houve uma diminuição significante de: 5,615±5,268 para 3±4,32, 3±3,76, 3,53±3,66 
respectivamente (p=0,007), já para o período T1 não houve diferença significativa. Observa-se que 
houve um aumento da ansiedade em relação ao período basal e o T1, demonstrando que a 
dependência comportamental e psicológica, ocasionadas pelo cigarro, exigem atenção e podem 
resultar em manifestações de ansiedade durante os primeiros 5 dias de cessação. Já a diminuição 
da depressão em relação ao período basal e T2, T3 e T4, pode ser atribuída aos diversos benefícios 
á saúde promovidos pela cessação,além de aumento da autoestima. Houve aumento da ansiedade 
nos primeiros 5 dias de cessação, comparado ao momento basal. Além disso, observou-se 
diminuição nos sinais de depressão a partir de sexto dia de cessação.    PROEX     
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O transporte mucociliar (TM) é o principal mecanismo de defesa do sistema respiratório contra 
agentes patogênicos e toxinas. No paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) este 
mecanismo esta prejudicado devido às alterações anatômicas e histopatológicas decorrentes da 
doença. O exercício resistido é um dos principais componentes do processo de reabilitação de 
pacientes com DPOC, entretanto, não se sabe se o exercício resistido pode promover alterações 
no TM destes indivíduos. Avaliar o transporte mucociliar de pacientes com DPOC e de indivíduos 
saudáveis submetidos ao exercício resistido a 60% de uma repetição máxima (1RM). Foram 
avaliados 13 pacientes com DPOC (66 ± 9 anos, 25 ± 3 kg/m2, VEF1/CVF: 49 ± 12), além de oito 
indivíduos com espirometria normal (59± 5 anos, 25 ± 3 kg/m2, VEF1/CVF: 100 ± 5). Todos os 
voluntários realizaram o teste de tempo de trânsito da sacarina (TTS) - Os indivíduos foram 
posicionados com a cabeça levemente estendida, 5µg de sacarina sódica granulada foram 
introduzidos 2 cm dentro da narina direita, um cronômetro foi acionado e registrou o tempo 
decorrido até o relato de uma sensação adocicada na boca, antes e após o exercício resistido a 
60% de 1RM. O exercício resistido foi composto de três séries de 10 repetições para os 
movimentos de flexão e extensão de joelho, flexão e abdução de ombro e flexão de cotovelo. Para 
análise dos dados, foi utilizado teste t pareado e o nível de significância utilizado foi de p < 0.05. O 
projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNESP, Campus de Presidente Prudente-SP. CAAE: 
00849812.0.0000.5402. No momento basal os indivíduos com DPOC e saudáveis apresentaram 
média dos valores de TTS (12,65 ±8,8 e 16,46 ±7,56 minutos, respectivamente), e após o exercício 
(8,46 ±6,73 e 7,5 ±2,1 minutos, respectivamente). Foi observada diminuição significativa dos 
valores de TTS após o exercício resistido nos pacientes com DPOC (p=0,0046) e nos indivíduos 
saudáveis (p=0,0274). O mecanismo pelo qual o exercício físico promove melhora do TM, está 
relacionado ao estimulo do Sistema Nervoso Autônomo. O aumento da ventilação estimula a 
atividade parassimpática através de receptores de vias aéreas superiores acelerando o TM devido 
ao aumento da secreção de muco. Ainda, o exercício físico leva ao aumento de catecolaminas 
plasmáticas (epinefrina e norepinefrina), que estimula a atividade simpática acelerando o 
batimento ciliar. Houve melhora no TM após a realização do exercício resistido com carga de 60% 
de 1RM tantos nos pacientes DPOC quanto nos indivíduos saudáveis.    FAPESP     
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O tabagismo está associado à pior qualidade de vida. Porém, na literatura ainda se faz necessário 
evidenciar se existe associação entre qualidade de vida e carga tabagística. Correlacionar a 
qualidade de vida de tabagistas e índices de carga tabagística. Foram avaliados 48 tabagistas de 
ambos os sexos, inscritos em um programa de cessação tabagística no período entre março de 
2012 e abril de 2014. Foi realizada uma avaliação inicial para coleta de dados sócio-demográficos, 
histórico de doenças, uso de medicação, teste de Fagerstrom e carga tabagística que designa a 
exposição do indivíduo ao tabaco, foram considerados: consumo de cigarros dia; cigarros dia 
atual; anos de tabagismo e anos maço. Em seguida foi aplicado o questionário de Qualidade de 
Vida (SF 36) - Medical Octeomes Study 36 - item short - for health survey que avalia qualidade de 
vida em oito domínios: capacidade funcional; limitação por aspectos físicos; dor; estado geral de 
saúde; vitalidade; aspectos sociais; limitação por aspectos emocionais e saúde mental. Os escores 
para cada domínio variam entre zero e cem, supondo uma maior qualidade de vida aqueles 
indivíduos que alcançam os maiores escores para os domínios avaliados. Os critérios de inclusão 
foram: tabagistas com idade entre 35 e 57 anos, sem histórico de qualquer tipo de doença 
diagnosticada. Foram excluídos portadores de necessidades especiais; indivíduos com diagnostico 
positivo para transtornos psiquiátricos e/ou que estivessem fazendo uso de medicações 
psicoativas; portadores de doenças tabaco relacionadas ou outras patologias.O estudo foi 
aprovado pelo CEP da FCT/Unesp (Processo nº 18/2011).  O SF 36 apresentou para o domínio 
Capacidade Funcional um coeficiente de correlação negativo com as variáveis cigarros dia (p=0,02 
e r=-0,31); cigarros dia atual (p=0,006 e r=-0,39) e anos/maço (p= 0,02 e r=-0.32). Já o domínio dor 
obteve um coeficiente de correlação negativo com a variável cigarros dia atual (p=0,04 e r=-0,29). 
Quanto ao domínio estado geral de saúde, observou-se um coeficiente de correlação negativo 
com as variáveis índice de anos de tabagismo (p=0,03 e r=-0,31); cigarros dia atual (p=0,02 e r=-
0,33) e anos/maço (p= 0,02 e r=-0,33). Para o domínio vitalidade observou-se um coeficiente de 
correlação negativo com a variável anos de tabagismo (p=0,04 e r=-0,28). Os domínios aspectos 
sociais, aspectos emocionais, aspecto físico e saúde mental, não apresentaram correlação com 
nenhuma das variáveis analisadas. A exposição ao tabaco promove isquemia para todos os órgãos 
e tecidos, dificultando a troca de gases e o fornecimento de nutrientes. Assim, as atividades 
fisiológicas do organismo apresentam complicações diretamente associadas a pior estado físico e 
funcional propiciando a uma pior qualidade de vida.  No presente estudo houve associação entre 
os domínios de qualidade de vida com a carga tabagística.    Pró Reitoria de Extensão da UNESP 
(PROEX)     
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A mulher sofre, durante a menopausa, importantes mudanças no seu corpo. Ressecamento vaginal, ondas 
de calor, suores noturnos, insônia, diminuição no apetite sexual, perda de massa óssea, aumento do risco 
cardiovascular e depressão podem ocorrer em associação à ausência de menstruação. Essa situação é 
fisiológica e acontece devido à diminuição das funções ovarianas. É sabido que atividades físicas são 
importantes em todas as idades, inclusive são recomendadas para mulheres na menopausa. Os ganhos são 
muitos, tanto no ponto de vista físico quanto psicológico. A hidroterapia está entre os exercícios mais 
indicados para essa fase da vida, juntamente com corrida, caminhada, dança entre outros.  O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a saúde e o bem estar de mulheres na menopausa praticantes de hidroterapia.  A 
amostra foi composta por 12 mulheres menopausadas, participantes do Projeto de Extensão "Hidroterapia 
na Saúde da Mulher" aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária sob o número 00460, 
realizado na Clínica de Fisioterapia da Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente, São Paulo, 
durante os meses de fevereiro e junho de 2014. As participantes responderam ao Questionário de Saúde da 
Mulher (QSM) ao início e após cinco meses de tratamento. O QSM foi uma medida de avaliação usada para 
avaliar a saúde e o bem-estar das mulheres inseridas no projeto e contem 37 questões divididas em 9 
grupos, sendo o maior escore, a maior gravidade. O projeto foi realizado durante as segundas e quartas 
feiras, por uma hora diária.  As mulheres avaliadas apresentaram a média de idade de 63,23±8,82 anos, e 
Índice de Massa Corporal de 28,91±3,96kg/m². Observamos as médias e desvios padrões obtidas nos 
grupos do QSM antes a após 5 meses de tratamento, sendo: depressão 3,36±0,55 e 3,28±0,64, sintomas 
somáticos 2,37±0,48 e 2,33±0,62, memória/concentração 2,71±0,85 e 2,60±0,82, sintomas vasomotores 
1,79±0,94 e 2,20±0,75, ansiedade/ temores 3,10±0,58 e 2,97±0,74, comportamento sexual 2,33±1,16 e 
2,74±1,14,problemas de sono 2,99±0,51 e 2,81±0,52, sintomas menstruais 3,85±0,63 e 3,36±0,75, 
atratividade 3,02±0,88 e 3,04±0,84.  Observa-se a influência dos sinais e sintomas da menopausa nas 
condições de saúde e bem-estar das mulheres envolvidas no projeto, porém, em umka análise descritiva 
dos dados, houve uma diminuição em sete dos nove grupos avaliados no questionário. Evidências mostram 
que pessoas fisicamente ativas possuem maior longevidade e menor taxa de mortalidade e morbidade. 
Assim, a prática de exercício físico regular, preferencialmente o aeróbio, é utilizado na prevenção e/ou no 
tratamento de diversas doenças.  Daí a importância de propor um estilo de vida saudável, como exemplo a 
realização de hidroterapia, que ajuda promover um equilíbrio emocional e melhora a qualidade de 
vida.    Unoeste     
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A neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso em adaptar-se às mudanças. Após o 
acidente vascular encefálico (AVE), a mesma está presente, principalmente, até os seis primeiros 
meses. Assim, a reabilitação deve se iniciar neste período. Porém, nem sempre é possível inserir 
os indivíduos nos serviços de Fisioterapia. Assim, a participação ativa do paciente e inserção dos 
seus cuidadores no tratamento mostram-se fundamentais por potencializar os mecanismos de 
neuroplasticidade, proporcionar estímulos adequados, prevenção de complicações e de posturas 
desfavoráveis na reabilitação. A orientação passa a ser uma forma de cuidado e assistência para 
esta população. Avaliar e orientar hemiplégicos no contexto de tarefas. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética desta universidade e os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Critérios de inclusão: sujeitos com hemiplegia, lesão inferior a 6 meses, em um único 
hemisfério e acima de 40 anos. Os procedimentos organizaram-se: 1) Entrevista: dados de 
identificação e história da moléstia; 2) Escalas de Avaliação: Escala de Equilíbrio de Berg e Índice 
de Barthel Modificado. 3) Planilha de Tarefas: identificar tarefas em estabilidade (manter-se 
sentado e em pé) e em mobilidade (passar deitado - sentado, sentado - alcançar objeto no chão, 
sentado - em pé, em pé - alcançar objeto no chão e em pé - sentado) elaborado a partir do 
conceito de Gentile. A partir da avaliação, foram elaboradas orientações personalizadas 
compreendendo exercícios, adequação de mobiliários, posicionamento apropriado, cuidados 
gerais, explicações sobre o quadro clínico e evolução. Estas informações foram descritas e 
impressas para utilização em seu domicílio. Os sujeitos foram reavaliados após 15 dias. Dez 
sujeitos foram avaliados, sendo 6 mulheres e 4 homens. A média de idade foi de 60,5±9,58 anos e 
o tempo médio de lesão foi de 47,4 dias, confirmando que os sujeitos estavam no período que a 
neuroplasticidade mostrava-se fundamental (CECATTO et al, 2010). Verificou-se aumento da 
pontuação total das escalas em quatro casos e um indivíduo manteve a pontuação máxima. 
Apenas um indivíduo teve piora dos resultados, porém houve intercorrência neste período. 
Quatro indivíduos não compareceram à reavaliação por terem sido inseridos em serviços de 
fisioterapia do município. Verificou-se evolução, no entanto, não foi possível afirmar que tal 
procedimento contribuiu para os resultados. Santos et al (2012) mostrou que casos agudos 
obtiveram ganhos funcionais, demonstrando a preocupação em elaborar propostas de orientações 
baseadas em avaliações e estabelecer método de participação ativa dos indivíduos e seus 
familiares/cuidadores. Foi possível acompanhar o desempenho funcional de indivíduos que não 
estavam inseridos em serviços de fisioterapia. Além disso, realizar uma abordagem inovadora que 
abrange orientações domiciliares e a participação dos indivíduos e seus cuidadores no processo de 
reabilitação.    PROEX     
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CAPACIDADE FUNCIONAL E CLEARANCE MUCOCILIAR DE TABAGISTAS FRENTE AO ESFORÇO 

SUBMÁXIMO 
 

MONIQUE SILVA DE JESUS  
RENATA MARQUES DAVID  

ERCY MARA CIPULO RAMOS  
JULIANA TIYAKI ITO  

GUILHERME YASSUYUKI TACAO  
IARA BURIOLA TREVISAN  

JÉSSIKA YURI MIZOBE NAKAMURA  
JULIANA SOUZA UZELOTO  

ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE  
DIONEI RAMOS  

GABRIEL FAUSTINO SANTA BRÍGIDA  
PAULA ROBERTA DA SILVA PESTANA  

 
Sabe-se que o tabagismo está associado com aumento de morbimortalidade de indivíduos expostos aos 
produtos da combustão do cigarro. Dentre as alterações descritas na literatura causadas pelo tabagismo 
crônico, estão o comprometimento da capacidade funcional e do transporte mucociliar (TMC), importante 
mecanismo de defesa do trato respiratório, estes ganham visibilidade por refletirem o grau de 
comprometimento a nível sistêmico e local.  O objetivo deste estudo é avaliar a capacidade funcional e a 
resposta aguda do transporte mucociliar frente a um esforço físico submáximo. Estudo transversal que 
contou com a participação de 20 indivíduos tabagistas com média de 42±5 anos, consumo tabágico de 25±9 
cigarros/dia e carga tabagística de 30±16 anos/maço. A avaliação constou de coleta de dados pessoais, 
antropométricos e histórico tabagístico. Além disso, foi realizada uma sessão de esforço físico submáximo 
por meio do teste de caminhada de seis minutos. O TMC foi avaliado pelo Teste do Tempo de Transporte 
da Sacarina (TTS), antes e após a sessão de esforço físico submáximo. Todos os procedimentos foram 
aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FCT/UNESP (Proc. nº CAAE: 12357613.1.0000.5402). Os 
dados foram analisados pelo software estatístico GraphPad Prism 5. A normalidade dos dados foi assumida 
ou rejeitada pelo Teste Shapiro-Wilk. Para comparar os momentos pré e pós esforço físico submáximo, 
utilizou-se o teste t pareado para dados paramétricos e teste Wilcoxon para dados não paramétricos. Os 
resultados foram expressos em média e desvio-padrão. O valor de significância estatística adotado foi de p 
< 0,05. Os valores de TTS pré e pós exercício foram 11±6 min e 8±3min (p=0,05), respectivamente. 
Adicionalmente, verificou-se redução da capacidade funcional submáxima (p=0,02) quando comparada a 
distância percorrida (586±54 metros) com a distância predita (623±53 metros).  A capacidade funcional 
reduzida apresentada pelos participantes, pode ser explicada pois estes indivíduos apresentam pior 
capacidade ventilatória em relação a indivíduos não-tabagistas. Embora não tenha sido observado 
diferença estatística significante no TTS, pode-se observar uma diferença marginal, que mostra o 
aceleramento da função mucociliar pós-esforço físico submáximo, o que reflete na melhora deste 
mecanismo de defesa pulmonar. Conclui-se que a capacidade funcional dos indivíduos tabagistas 
apresentou-se reduzida e que uma sessão de esforço físico submáximo foi capaz de acelerar o transporte 
mucociliar de forma sutil. Sugere-se que sejam realizados novos estudos sobre o tema, com número 
amostral maior para que haja melhores resultados.    Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP)     
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E DISTÚRBIOS DE SONO EM PARTICIPANTES DO PROJETO 

DE EXTENSÃO "FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA GESTAÇÃO" DA FCT/UNESP. 
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ÊMILI AMICE DA COSTA BARROS  

MAIRA BERGAMASCHI COURA  
DÁRIDA PEREIRA VALERIANO  

THAYNA NATHALI ALVES DE GODOY CAPRONI  
RODRIGO GABIONETA  

FERNANDA ELISA RIBEIRO  
LARA NERY PEIXOTO  

ANA PAULA RODRIGUES ROCHA  
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI  

EDNA MARIA DO CARMO  
 

O período gestacional é uma fase na vida da mulher que precisa de atenção, pois envolve 
inúmeras alterações físicas, hormonais, psíquicas e de inserção social. Além desses, tem sido 
mostrado o quanto distúrbios do sono podem comprometer a saúde durante a gestação.  O 
objetivo do estudo foi avaliar os distúrbios do sono em gestantes que participam do projeto de 
extensão "Fisioterapia Aquática na Gestação" da FCT/UNESP, aprovado no protocolo nº 81/2011. 
 Trata-se de um estudo transversal, realizado no Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia 
e Reabilitação (CEAFIR). Para coleta de dados foi realizado entrevista com dados como: nome, 
idade, estado civil, escolaridade, renda familiar, convênio médico, período gestacional, consulta 
pré-natal, etilismo, tabagismo e atividade física. Durante a avaliação foi questionado se a gestante 
apresentava sintomas de insônia e deveriam responder sim ou não, sendo questionada apenas 
uma vez na entrada do programa. A amostra foi composta por 214 gestantes, com idade variando 
entre 15 e 41 anos, apresentando os seguintes resultados: 71% delas eram casadas, 49% possuíam 
ensino médio completo, renda familiar predominante foi de 2 salários mínimos ou mais (86%), 
62% das gestantes encontravam-se no segundo trimestre, 81% tinham realizado de 1 a 5 consultas 
pré-natais, 52% tinham convênio médico, 58% delas trabalhavam, 98% não bebiam, 97% não 
fumavam, 80% não praticavam atividade física. Sobre a presença ou ausência de insônia das 
participantes em relação ao seu período gestacional, foi observado que no primeiro trimestre 41% 
relatavam insônia, no segundo trimestre 24% delas relatavam insônia, e no terceiro trimestre 23% 
relatavam insônia.  Durante a gravidez, a restrição do sono é comum devido a mudanças físicas, 
psíquicas e hormonais contribuintes para o distúrbio do sono. As preocupações com o trabalho, a 
ansiedade e o medo que uma nova gestação apresenta alteram e piora a qualidade do sono, as 
mudanças hormonais no primeiro trimestre também podem levar a uma piora do sono. O 
distúrbio do sono implica no aumento da morbidade e mortalidade, além de um risco elevado de 
depressão, diabetes, doenças cardiovasculares, podendo levar a complicações na 
gravidez. Independente do período gestacional, o nosso estudo mostrou que as gestantes podem 
apresentar alguma alteração de sono durante os trimestres gestacionais e a presença do sono não 
reparador provoca insuficiência na qualidade de alerta durante o dia, no bem estar físico e mental 
dessas gestantes, com o comprometimento do desempenho das atividades diárias.    Pró-Reitoria 
de Extensão Universitária da Unesp (PROEX - Projeto de Extensão Universitária).     
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COMPARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE CARDIOPATAS: DIFERENÇA QUANTO AO GÊNERO.  

 
ALINE FERREIRA LIMA GONÇALVES  

ANA ALICE SOARES DOS SANTOS  
NATÁLIA TURRI DA SILVA  

THAIS ROQUE GIACON  
RAYANA LOCH GOMES  

MARIANNE PENACHINI DA COSTA DE REZENDE BARBOSA  
ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA  

ANA LAURA RICCI VITOR  
ALINE FERNANDA BARBOSA BERNARDO  

LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  
 

A composição corporal do indivíduo pode determinar o risco de obesidade, caracterizada pelo 
acúmulo excessivo de gordura corporal com agravante prejuízo a saúde. Estudos evidenciam a 
gordura corporal como um dos principais fatores de associação com distúrbios no corpo, tais como 
problemas cardiovasculares. Homens e mulheres apresentam diferenças na composição corporal, 
sendo de extrema importância a avaliação desta, principalmente em pacientes que já possui 
problema cardíaco para assim intervir da melhor forma possível. Comparar se há diferença na 
composição corporal de homens e mulheres participantes de um setor de Reabilitação 
Cardíaca. 24 voluntários atendidos no setor de Reabilitação Cardíaca do Centro de Estudos e 
Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFiR), sendo 9 mulheres com 66,77±9,08 anos e 15 
homens 66,20±8,03 anos. Tiveram a porcentagem de gordura corporal (%GC), taxa metabólica 
basal (TMB), porcentagem de massa magra (%MM) e porcentagem de água corporal(%AC) 
medidas utilizando o analisador de composição corporal (modelo BF906, Maltron, Reino Unido) 
com os indivíduos em decúbito dorsal, em uma maca, sem portar objetos metálicos e sem 
ingestão de alimentos estimulantes por no mínimo 12 horas prévias ao teste. Para comparação 
das variáveis entre os grupos incialmente foi testada a normalidade dos dados pelo teste de 
Shapiro-wilk. Teste t de Student para dados normais ou Mann Whitney para dados não normais 
foram utilizados. Admitiu-se para significância p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Instituição (CEP 2013/331954). Houve diferença na porcentagem de %GC 
entre as mulheres e homens, respectivamente (40,83±12,56% vs 28,00±8,69%; p=0,0270), assim 
como na TMB (1243,6±180,75 vs 1463,30±231,76; p=0,0212), %MM (59,16±12,55% vs 
73,91±10,68%; p=0,0269) e %A C(43,34±9,18% vs 54,09±7,80%; p=0,0274). Os resultados 
mostraram que mulheres apresentam maior %GC, enquanto os homens apresentam uma maior 
TMB, assim como %MM e %AC. A maior %GC no gênero feminino também foi encontrado por 
França et al, e Prestes et al. encontraram maior % MM no sexo masculino ao comparar atletas de 
ambos os gêneros. A massa magra inclui entre outros componentes a água, assim a %AC 
encontrada nos homens pode estar relacionado ao fato destes apresentarem maior %MM. A 
maior TMB no gênero masculino pode estar relacionada ao fato da maior massa muscular que 
estes possuem, um dos constituintes da massa magra, pois segundo Lopes et al. uma redução da 
massa muscular gera redução da TMB. As mulheres atendidas no setor de Reabilitação Cardíaca 
do CEAFiR apresentaram maior %GC, enquanto homens apresentaram maior %MM, TMB e %AC, 
evidenciando maior risco cardiovascular no gênero feminino.          
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COMPORTAMENTO DA BAROPODOMETRIA ESTÁTICA DE DIABÉTICOS EM RELAÇÃO AO TEMPO DE 

USO DE CALÇADO ADAPTADO 
 

BRUNA GABRIELA PIRES PENA  
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CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI  
 

A diabetes mellitus configura-se como uma epidemia de saúde pública, sendo colocada como um 
desafio para os sistemas de saúde. Dentre as complicações crônicas, a mais frequente é 
denominada Neuropatia Diabética Periférica (NDP) a qual caracteriza-se com déficit 
sensoriomotor, que pode piorar ao associar-se com a Vasculopatia Diabética Periférica, tornando 
esta população mais suscetível ao aparecimento de úlceras plantares podendo modificar assim, a 
distribuição regular da pressão do solo sobre a superfície plantar. Todo esse comprometimento 
gera nos pés, zonas de sobrecarga e picos de pressão plantar que, juntamente com os demais 
sintomas, podem prejudicar as estratégias de equilíbrio corporal e controle postural estático e 
dinâmico. Avaliar as variáveis estáticas de indivíduos diabéticos com neuropatia periférica 
submetida ao uso de calçado adaptado com palmilha customizada. A amostra foi composta por 50 
indivíduos divididos em dois grupos de 33 para o grupo controle (GC) e 17 para o grupo diabético 
(GD). Todos os indivíduos foram submetidos a uma avaliação inicial para coleta de dados pessoais, 
antropométricos, glicemia e aplicação do Michigan Neuropathy Screen Instrument (GC: pontuação 
< 8; GD: pontuação > 8). Para verificar a presença ou ausência de NDP foi realizado o teste de 
sensibilidade somatossensitiva por meio de monofilamentos de Semmes-Weinstein da Sorri-
Bauru. Para avaliação da circulação periférica, foi utilizado o índice tornozelo/braquial (ITB).  O GC 
apresentou idade de 57,43±6,6, IMC de 29,0±5,1 e glicemia de 117,7±14,3. O GD com 59,87±10,7 
anos de idade, IMC de 27,53±5,2 e a glicemia de 214,4±77,96. Na estabilometria foi evidenciada 
uma diferença na oscilação ântero-posterior e na médio-lateral entre os grupos (p < 0,05). Na 
baropodometria verificou-se diferenças significativas após 30 e 45 dias para pressão média sem 
alteração na pressão máxima.  De acordo com o estudo de BUS SA (2008), frequentemente é 
indicado o uso de sapato adaptado, pois tem a função de diminuir a pressão que é exercida sobre 
determinadas áreas da superfície plantar, que é um quadro presente em pacientes diabéticos 
(MACEDO, 2010; ALLET, 2010). Dessa forma, o presente estudo discorda de outros achados na 
literatura que apontam a eficácia do uso de calçado adaptado como foi descrita também por 
Guldemond (2007) e Hsi (2004). Ademais, a utilização do sapato adaptado além de proporcionar 
um conforto para esses indivíduos (GUIMARÃES, 2006), amortece o impacto de choque, dando 
suporte e estabilidade, e age diminuindo os pontos de pressão sobre a região capacitando as 
funções dos pés.  A diabetes mellitus associada à NDP e VDP altera a distribuição de pressão 
plantar nos pés. Com o auxilio do sapato adaptado é possível gerar acomodação dessas 
deformidades ou ulcerações, porém, não foi observado melhora significativa desse para as 
variáveis consideradas em relação ao tipo e tempo de intervenção aplicada.     PIBIC-Reitoria     
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COMPARAÇÃO DA FORÇA E FLEXIBILIDADE ENTRE GÊNEROS DE INDIVÍDUOS CARDIOPATAS 
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LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  
 

A incidência de doenças crônicas aumenta na população idosa, e as cardiopatias são responsáveis por 50% 
desses acometimentos. Os indivíduos que apresentam um estilo de vida saudável como realizar atividade 
física (AF) regularmente, pode retardar ou até atenuar os efeitos deletérios do envelhecimento, 
melhorando a reserva cardíaca, flexibilidade, força muscular (FM) entre outros. As mulheres podem 
apresentar uma maior flexibilidade muscular e ligamentar devido a menor densidade dos tecidos quando 
comparadas gênero masculino, porém os homens podem apresentar uma maior FM e massa muscular em 
razão das diferenças hormonais, quando comparado ao gênero feminino. Comparar a flexibilidade e a FM 
entre gêneros de indivíduos cardiopatas que frequentam o setor de Reabilitação Cardíaca do Centro de 
Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFiR). Participaram deste estudo 24 indivíduos 
cardiopatas do setor de Reabilitação Cardíaca do CEAFiR (15 homens, média de idade = 66,20±8,03 anos; 9 
mulheres, média de idade = 66,77±9,08 anos). A FM foi mensurada por meio do dinamômetro manual 
estando o paciente sentado com mão dominante apoiada sobre o aparelho, e a flexibilidade por meio do 
banco de Wells com as pernas estendidas e as mãos sobrepostas empurrando a régua marcadora. Os 
movimentos foram realizados de maneira lenta e contínua sendo anotadas duas medidas, considerando a 
de maior valor. Para a comparação das variáveis entre os gêneros, foi testada a normalidade dos dados por 
meio do Teste de Shapiro-wilk, e em seguida Teste t de Student para dados normais ou Mann Whitney para 
dados não normais. Foi considerada diferença significante de p < 0,005. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (2013/331954). Não houve diferença na flexibilidade entre homens e 
mulheres, respectivamente (164,80±100,97 vs 213,14±100,43; p=0,348). A FM foi maior nos homens 
quando comparados ás mulheres, respectivamente (29,11±8,10 vs 17,72±3,72; p=0,007). Um estudo 
mostrou que os homens apresentam uma perda da flexibilidade conforme o avançar da idade devido a 
pouca AF realizada na fase adulta e idosa, e as mulheres sedentárias são mais flexíveis devido a fatores 
fisiológicos. Em nosso estudo todos os indivíduos realizam AF regularmente, sendo esta uma hipótese para 
não haver diferença entre os gêneros. Um estudo verificou que as mulheres idosas apresentam maior 
ganho de FM após treinamento resistido, entretanto diversos estudos apontam que os homens apresentam 
uma maior FM que as mulheres devido a fatores anatômicos e hormonais. A AF realizada no CEAFiR por 
estes pacientes são de caráter aeróbico, justificando a prevalência de maior FM dos homens nesta 
população. Não houve diferença na flexibilidade entre cardiopatas de ambos os gêneros do setor de 
Reabilitação Cardíaca do CEAFiR, e indivíduos do gênero masculino podem apresentar maior FM quando 
comparado às mulheres.          
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CORRELAÇÃO ENTRE A COORDENAÇÃO MOTORA DOS MEMBROS INFERIORES COM A VELOCIDADE 
DE MARCHA DE HEMIPLÉGICOS 

 
FABIANA ARAÚJO SILVA  

AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO  
TÂNIA CRISTINA BOFI  

LÚCIA MARTINS BARBATTO  
ANA BEATRIZ SEGATTO PIGNATTI  

FERNANDA CONTRI MESSALI  
THAIRYNE OLIVATO  

 
O acidente vascular encefálico (AVE) é uma das principais causas de incapacidade, acarreta déficits 
neurológicos como a hemiparesia, fraqueza muscular, espasticidade e diminuição de equilíbrio 
que provocam limitações na execução das atividades de vida. A coordenação motora (CM) 
geralmente esta deficiente em indivíduos que sofreram AVE e compromete a execução de 
atividades motoras como caminhar, sentar/levantar e descer/subir escadas. Há diminuição de 
velocidade na marcha dessa população, variando de 0,4 m/s a 0,8 m/s, assim como presença de 
padrões assimétricos e instabilidade postural, comprometendo a deambulação comunitária sem 
assistência. Identificar se há correlação da CM dos membros inferiores com a velocidade da 
marcha de hemiplégicos crônicos. Participaram desse estudo 18 hemiplégicos (60±22 anos) 
frequentantes da fisioterapia em grupo da FCT/UNESP. Esse projeto foi protocolado (CAAE: 
34601014.4.0000.5402) no Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP. Todos os participantes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 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. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O 
Lower Extremity Motor Coordination Test (LEMOCOT) avaliou quantitativamente a CM do 
membro inferior plégico e o Teste de Velocidade Marcha de 10 metros (TVM 10m) a velocidade 
utilizada para percorrer a distância de 10 metros andando em velocidade habitual. Para estudar a 
correlação entre os valores obtidos nas avaliações dos hemiplégicos utilizou-se o Teste de 
Correlação de Spearman. A avaliação dos hemiplégicos revelou um valor do LEMOCOT de 21,27± 
9,32 acertos e uma velocidade no TVM10m de 0,68±0,26m/s. O teste de correlação de Spearman 
demonstrou uma correlação média entre os valores (R= 0,50 e P=0,03) entre os valores. A marcha 
eficiente depende da atuação adequada de vários fatores como a coordenação motora e 
equilíbrio, força e tônus muscular dentre outros. A análise dos resultados permite considerar que 
a correlação entre os instrumentos é significante, demonstrando que a coordenação motora 
adequada do membro inferior plégico ira influenciar positivamente na velocidade da marcha. A 
coordenação do membro inferior plégico determinada pelo LEMOCT pode ser correlacionada com 
a velocidade da marcha obtida no TVM 10m.    PROEX     
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O excesso de peso contribui para o desenvolvimento de variadas doenças crônicas como hipertensão 
arterial e diabetes mellitus. Sabe-se que a forma de distribuição de gordura corporal está relacionada ao 
risco do surgimento de doenças cardiovasculares, pois o excesso de acúmulo na região abdominal 
(obesidade androgênica) elevam os riscos de eventos coronarianos. Segundo a literatura o aumento de 
peso gera alterações no metabolismo de glicose e lipídios, proporcionando uma correlação entre o 
aumento do índice de massa corpórea com o risco de cardiopatias e que medidas antropométricas como a 
circunferência de cintura (CC) e a relação cintura-quadril (RCQ), demonstraram ser adequadas para se 
estimar o valor de gordura abdominal. Verificar a correlação entre as medidas de CC e a RCQ com os níveis 
de triglicérides (TG) de indivíduos cardiopatas. Participaram deste projeto de extensão 19 indivíduos 
atendidos no Setor de Reabilitação Cardíaca em um centro de reabilitação fisioterápica em Presidente 
Prudente. Foram coletadas medidas de CC (menor perímetro abdominal, entre a última costela e crista 
ilíaca ântero-superior) e CQ (maior perímetro da região dos glúteos) por meio da utilização de uma fita 
métrica em posição ortostática e a verificação do valor de TG foi realizada por meio da punção da polpa 
digital com jejum prévio de 12 horas. Para a análise dos dados inicialmente foi testada a normalidade pelo 
teste de Shapiro-wilk e em seguida aplicada a correlação de Pearson ou de Spearman conforme a 
normalidade. A magnitude da correlação foi considerada fraca para r de 0 a 0,40; moderada para r de 0,41 
a 0,80 e forte para r = 0,81, considerando significativos p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa da FCT/UNESP (CEP 2013/331954). Foram avaliados 19 pacientes (sendo seis mulheres) 
com média de idade de 65,48±9,36 anos; CC = 99,10±9,591 cm; RCQ = 0,91±0,084 e TG = 173,47±69,48 
mg/dl de sangue. Não houve correlação entre CC e o valor de TG (r=0,09337; p=0,7038) e entre a RCQ e o 
valor de TG (r=0,02657; p=0,9140).  Apesar de diversos estudos apontarem que valores de CC e RCQ podem 
apresentar correlação significativa com o TG, outro achado verificou que a CC e a RCQ pode ser um 
indicador antropométrico que melhor prevê risco de doenças cardiovasculares apenas em mulheres, e a 
nossa amostra é composta em maior parte por indivíduos do gênero masculino. Além disso, não foi 
suspenso o uso de medicamento hipolipemiante, o qual é utilizado por grande parte de nossos 
pacientes. Diante dos resultados apresentados conclui-se que os valores de CC e RCQ não apresentaram 
correlação com o nível de TG de cardiopatas. Esses achados controversos à literatura podem estar 
relacionados à amostra e o seu número reduzido de indivíduos e a não suspensão da medicação para 

controle dos níveis lipídicos.     Pró-Reitoria de Extensão Universitária     
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O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é considerado a segunda causa de morte no mundo. A 
deficiência física esta presente em 50 a 65% dos indivíduos que sofreram AVE. Hemiparesia, 
diminuição de equilíbrio e fraqueza muscular são déficits comuns nessa população e acarretam 
restrições nas atividades do cotidiano. A marcha pode estar com alterações, com presença de 
padrões assimétricos, instabilidade postural, diminuição da eficiência e da velocidade variando de 
0,4 m/s a 0,8 m/s. A Coordenação Motora (CM) é essencial para desempenhar tarefas motoras 
como andar, sentar/levantar e subir/descer escadas. Alterações determinadas pelo AVE podem 
restringir essas atividades.  Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi identificar se há correlação 
entre mobilidade funcional e marcha com a CM de membros inferiores de 
hemiplégicos. Participaram desse estudo 18 hemiplégicos (60±22 anos) frequentadores do Projeto 
de Extensão da FCT/UNESP denominado "Projeto Hemiplegia" que utiliza a fisioterapia em grupo 
como recurso fisioterapêutico. Esta pesquisa está protocolada no Comitê de Ética em Pesquisa da 
FCT/UNESP (CAAE: 34601014.4.0000.5402). Foram utilizados dois testes de avaliação: A) Lower 
Extremity Motor Coordination Test (LEMOCOT) avalia quantitativamente a CM do membro inferior 
plégico através da contagem de acertos da ponta do pé em dois alvos de uma plataforma colocada 
sob os pés do paciente, B) Time up & go (TUG) avalia a mobilidade funcional e a marcha 
registrando o tempo gasto para o paciente levantar de uma cadeira, andar 3 metros até um cone e 
retornar sentando na cadeira. Para estudar a correlação entre os valores médios e desvio padrões 
obtidos nas avaliações dos hemiplégicos utilizou-se o Teste de Correlação de Spearman. A 
avaliação dos hemiplégicos revelou um valor médio e desvio padrão do LEMOCOT de 21,27± 9,32 
acertos e o tempo de TUG de 17,60±7,87 segundos. O teste de correlação de Spearman 
demonstrou uma correlação negativa fraca (R: -0,27; P=0,28) entre os valores. A análise dos 
resultados permite considerar que os instrumentos não tiveram correlação significante devido aos 
valores do TUG serem resultantes de uma atividade complexa (levantar da cadeira, caminhar os 3 
metros, retornar a cadeira e sentar-se) que requer grandes grupos musculares, força muscular, 
equilíbrio e coordenação geral e os valores do LECOMOT serem obtidos ao realizar uma atividade 
simples, utilizando músculos abaixo do joelho e considerando a CM dos membros inferiores. A 
coordenação do membro inferior plégico observado pelo LEMOCT não determinou correlação com 
o desempenho na execução do TUG.    PROEX     
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As doenças cardiovasculares (DCV) vêm ocupando grande espaço em termos de morbimortalidade, sendo a 
avaliação antropométrica um modo de identificação precoce do risco cardiovascular, principalmente no 
que diz respeito à obesidade e a distribuição do tecido adiposo. Este, quando acumulado nas vísceras pode 
ter uma associação com complicações metabólicas, como a resistência à insulina, que eleva a taxa de 
glicose, ocasionando o desenvolvimento da diabetes melittus (DM). Correlacionar índice de massa corporal 
(IMC), circunferência de cintura (CC) e relação cintura quadril (RCQ) com a taxa de glicose em jejum de 
cardiopatas participantes de um projeto de extensão universitária que tem por objetivo a prevenção 
primária e secundária de DCV. 29 voluntários do setor de Reabilitação Cardíaca do Centro de Estudos e 
Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFiR) (18 homens; média de idade = 65,96 ± 9,23 anos), 
tiveram mensurados o peso (balança Welmy) e a estatura (estadiômetro Sanny) para cálculo do IMC 
(kg/m²). A CC foi mensurada (fita métrica Sanny) a partir do menor perímetro abdominal entre a última 
costela e a crista ilíaca ântero-superior. A RCQ foi calculada a partir da obtenção das medidas da CC e 
circunferência do quadril (fita métrica Sanny). Para verificação da glicemia de jejum realizou-se o exame de 
punção de polpa digital (monitor One Touch), com recomendação de jejum de 12 horas. Foi utilizada 
estatística descritiva para a caracterização da amostra. Para a correlação, inicialmente foi testada a 
normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk e em seguida foi aplicada a correlação de Pearson ou de 
Spearman conforme a normalidade dos dados. A magnitude da correlação foi considerada fraca para r de 0 
a 0,40; moderada para r de 0,41 a 0,80 e forte para r = 0,81. Diferenças foram consideradas significantes 
com p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (CAAE: 
17442413.0.0000.5402). Foi encontrada na amostra média de IMC de 29,56±4,00kg/m², de CC 
96,58±9,642cm, de RCQ 0,90±0,078 e glicose 118,68±32,736mg/dL. Não houve correlação entre IMC e taxa 
de glicose (r=0,005; p=0,978), CC e taxa de glicose (r=0,116; p=0,547) e RCQ e taxa de glicose (r=0,259; 
p=0,174). Os resultados mostraram que não houve correlação entre IMC, CC e RCQ com a taxa de glicose 
em jejum de cardiopatas. Resultados semelhantes foram encontrados por Fetti et al. (2006) que não 
encontraram correlação entre índices corporais antropométricos de mulheres com a taxa de glicose de 
jejum. Isto sugere que outros fatores, tais como má alimentação, histórico familiar, medicamentos e até 
mesmo estresse emocional podem influenciar na taxa de glicose. Não houve correlação entre as variáveis 
antropométricas analisadas e a glicose de jejum de cardiopatas.    Pró-Reitoria de Extensão Universitária - 
PROEX.     
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INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares estão cada vez mais contribuindo com a taxa de 
mortalidade de diversos países. Um alto valor do índice de massa corpórea (IMC) e elevados níveis 
de triglicerídeos são considerados importantes fatores de risco para tais doenças. Elas podem ser 
prevenidas adotando medidas que melhorem o estilo de vida assim como os hábitos alimentares. 
 OBJETIVO: Avaliar a correlação entre IMC e TG de pacientes de um programa Reabilitação 
Cardiovascular de uma universidade.  MÉTODOS: Foram avaliados 19 pacientes (13 mulheres com 
média de 65,48±9,36 anos) que freqüentam o programa de Reabilitação Cardíaca em um centro 
de reabilitação fisioterápica em Presidente Prudente. Foram mensurados o peso e estatura em 
posição ortostática com pacientes descalços e vestindo roupas leves. O índice de massa corpórea 
(IMC) foi obtido por meio do cálculo peso/altura², e a medida dos níveis de triglicérides (TG) por 
meio da punção da polpa digital após jejum de 12 horas. Os procedimentos utilizados nesse 
estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Instituição (CEP 2013/331954). Para 
caracterização da amostra foi realizada uma estatística descritiva com os valores de IMC e TG. Para 
a correlação inicialmente foi testada a normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro-wilk e 
em seguida foi aplicada a correlação de Pearson ou de Spearman conforme a normalidade. A 
magnitude da correlação foi considerada fraca para r de 0 a 0,40; moderada para r de 0,41 a 0,80 e 
forte para r = 0,81 e a significância adotada foi p < 0,05. RESULTADOS: A correlação entre TG e IMC 
foi de r= 0,1726 com p= 0,4799.  DISCUSSÃO: O sedentarismo é algo que vem afetando grande 
parte da população e consequentemente tem aumentado o número de pessoas com sobrepeso e 
obesas, sendo estas mais suscetíveis a adquirir doenças. Estudos mostraram que o sedentarismo 
associado à obesidade, índice de massa corpórea (IMC) elevado e aumento do nível de triglicérides 
são alguns dos diversos fatores de risco para doenças cardiovasculares, entretanto a prática de 
hábitos saudáveis como a realização de atividade física e uma boa alimentação são fundamentais 
para a prevenção dessas doenças. Além de prevenir doenças, a prática de exercício físico melhora 
a composição corporal e a qualidade de vida.  CONCLUSÃO: A partir dos dados encontrados 
concluiu-se que não houve correlação entre IMC e TG dos pacientes que frequentam o programa 
de reabilitação cardiovascular.    Pró-Reitoria de Extensão Universitária.     
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O Indice de Conicidade (IC) tem como objetivo determinar a distribuição da gordura corporal, sendo esta 
avaliação capaz de identificar a obesidade central, e refletir indiretamente a gordura intra-abdominal (GIA), 
assim como a relação cintura-quadril (RCQ), tendo um grande valor preditivo para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares (DCV), que apresenta além da GIA a hipertensão arterial (HA) como um de seus 
fatores de risco. Correlacionar o IC com valores pressóricos e RCQ em trabalhadores hipertensos da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/UNESP) participantes de um projeto de extensão que visa a 
monitorização da pressão arterial (PA) além orientações sobre HÁ. Participaram 21 trabalhadores (11 
homens, 50,52±9,368 anos). A PA foi mensurada pelo do método indireto, com uso de um 
esfigmomanômetro e estetoscópio no membro superior esquerdo. Para obter a massa corporal utilizou-se 
uma balança digital e para mensurar a altura um estadiometro portátil. A circunferência de cintura (CC) foi 
mensurada no ponto médio entre a ultima costela e a crista ilíaca e a circunferência de quadril (CQ) na 
maior região glútea, utilizando para ambas as mensurações uma fita métrica. Posteriormente calculou-se o 
IC pela razão entre a CC (m) com o resultado da Raiz de 0,109 da razão entre o peso com a altura, e a RCQ 
pela razão entre a CC e CQ. Para a correlação inicialmente foi testada a normalidade dos dados pelo teste 
de Shapiro-wilk e em seguida foi aplicada a correlação de Pearson ou de Spearman conforme a 
normalidade. A magnitude da correlação foi considerada fraca para r de 0 a 0,40; moderada para r de 0,41 
a 0,80 e forte para r = 0,81. A estatística utilizada foi descritiva com os valores apresentados em média e 
desvio padrão. Considerada significante p < 0,05. Os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da FCT/UNESP (CAAE: 17442413.0.0000.5402). Houve correlação forte e extremamente 
significante entre IC e RCQ (com r= 0,9538; p= < 0,0001). Não houve correlação entre o IC e PA sistólica (r= -
0,1475; p=0,5235) e IC e PA diastólica (r= -0,05955; p=0,7976). Está bem descrito na literatura que o IC e 
RLC são fortes preditores de doenças cardiovasculares, o que justifica a correlação forte e significante 
encontrada. Já em relação ao IC e os níveis pressóricos, Alves et al. encontraram os mesmos resultados 
apresentados em nosso estudo ao correlacionarem essas variáveis, apresentando correlação apenas entre 
valores pressóricos e índice de massa corporal e CC, que são preditores de obesidade, e sabe-se que a HA 
tem associação direta com a obesidade e excesso de peso. Houve correlação forte e extremamente 

significante entre IC e RLQ, porém não houve correlação entre IC e PA sistólica e PA diastólica.         
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Níveis altos de glicose sanguínea indicam a presença de Diabetes Mellitus (DM), um dos principais 
fatores para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV). O índice de pessoas com risco 
de ter DM no mundo tem crescido por conta dos hábitos de vida atuais como sedentarismo, má 
alimentação, tabagismo, entre outros e uma das formas de se mensurar esse risco é por meio do 
questionário Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC).  Correlacionar os valores de glicemia com o 
risco de ter DM de pacientes do Setor de Reabilitação Cardiovascular do CEARFIR da Faculdade 
Ciências e Tecnologia (FCT/UNESP - Presidente Prudente) participantes de um projeto que visa a 
prevenção primária e secundária de DCV.  Participaram do estudo 19 pacientes não diabéticos (12 
homens, 66,52±8,39 anos), os quais tiveram sua glicemia mensurada por meio da punção da polpa 
digital. Em seguida todos os voluntários responderam ao questionário FINDRISC, o qual é formado 
por oito itens sobre idade, índice de massa corporal (IMC), circunferência abdominal (CA), prática 
de atividade física, consumo diário de frutas e/ou verduras, uso de anti-hipertensivos, história de 
glicose sanguínea alta e história familiar de DM. Para que o questionário fosse devidamente 
completado foram mensurados o peso e a altura para cálculo do IMC, além da mensuração da CA. 
Para a correlação inicialmente foi testada a normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-wilk e 
em seguida foi aplicada a correlação de Pearson ou de Spearman conforme a normalidade. A 
magnitude da correlação foi considerada fraca para r de 0 a 0,40; moderada para r de 0,41 a 0,80 e 
forte para r = 0,81. Considerada significante p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da FCT/UNESP (CAAE: 17442413.0.0000.5402).  Não há uma correlação entre a 
glicemia e o risco de ter DM verificado pelo FINDRISC (r: -0,4199; p =0,0735).  A mensuração de 
glicemia é o principal método de identificação para DM, entretanto sabe-se que não é apenas o 
fato de ingerir alimentos com alto teor de açúcar que faz com que se tenha DM, mas sim essa 
ingestão combinada com o sedentarismo, pressão arterial elevada, uso de cigarro entre outros 
fatores de risco.  Não há correlação entre o nível glicêmico e o risco de se desenvolver diabetes, 
assim é necessário analisar todos os outros fatores de risco por trás e diminuí-los/eliminá-
los.    Pró-Reitoria de Extensão Universitária.     
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As doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de um terço dos óbitos no Brasil, e vários fatores 
de risco (FR) estão relacionados ao seu desenvolvimento, sendo estes divididos em FR modificáveis, como 
obesidade, dislipidemia e glicose de jejum alterada, e FR não-modificáveis, como o gênero. Estudos 
mostram que homens apresentam valores antropométricos maiores em relação às mulheres, e assim se 
torna importante comparar estas e outras variáveis em uma população cardíaca.  Comparar os dados 
antropométricos e os sanguíneos entre os gêneros de pacientes do Setor de Reabilitação Cardíaca do 
Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR). Foram avaliados 29 pacientes, 
sendo 18 homens (média de idade de 66,33±10,02 anos) e 11 mulheres (média de idade de 65,36±8,18 
anos) e tiveram peso e estatura mensurados e em seguida foi calculado o IMC (Kg/m2). A circunferência de 
cintura (CC) foi mensurada a partir do menor perímetro abdominal entre a última costela e a crista ilíaca 
antero-superior, a circunferência de quadril medida na maior porção da região glútea e posteriormente foi 
calculada a relação cintura-quadril (RCQ). Para verificação de glicose e triglicérides realizou-se o exame de 
punção de polpa digital, com jejum prévio de 12 horas. Para comparação das variáveis entre os grupos 
incialmente foi testada a normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro-wilk. Teste t de Student para 
dados normais ou Mann Whitney para dados não normais foram utilizados. Diferenças foram consideradas 
significantes com p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (CEP 
2013/331954)  Na comparação entre gêneros não houve diferença significativa nos valores de IMC (M= 
31,61±3,51 vs H= 28,08±3,81; p=0,3045); CC (M= 94,09±8,70 vs H= 98,11±10,10; p=0,0968); Glicose: (M= 
112,36±14,13 vs H= 122,56±40,07; p=0,4871), Triglicérides: (M= 116,67±12,07 vs H= 124,92±46,55; 
p=0,5309). Houve diferença significativa na comparação da RCQ, com menores valores no gênero feminino 
(M= 0,8340±0,058 vs H= 0,9460±0,056; p= < 0,0001). Os resultados apontam que há diferença na RCQ entre 
homens e mulheres com menores valores encontrados no gênero feminino, o que pode ser explicado por 
um maior acúmulo de gordura visceral na região abdominal nos homens e nas mulheres esse acúmulo 
ocorre principalmente na região gluteofemoral. Em relação aos valores glicêmicos Oliveira et al. (2011) 
também não encontraram diferença significativa em seu estudo com professores universitários. Já em 
relação ao triglicérides Nagatsuyu et al. (2009) observaram que não há diferença ao compararem idosos de 
ambos os gêneros, e os autores citam que esta diferença só ocorre na comparação de diferentes faixas 
etárias.  Houve diferença na RCQ entre os gêneros, o que não foi encontrado nos demais parâmetros 
avaliados.     Pró-Reitoria de Extensão Universitária     
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O puerpério é caracterizado por modificações, locais e sistêmicas no organismo da mulher decorrentes da 
gravidez, as quais retornam ao estado pré-gravídico após o parto. A presença de desconforto músculo 
esquelético (DME) são comuns entre puérperas e podem ser atribuídos à sobrecarga física, relacionada aos 
cuidados com o bebê e à amamentação. O presente estudo objetivou avaliar os desconfortos músculo 
esqueléticos (DME) que se encontram presentes em mulheres no puerpério tardio e remoto. Estudo 
transversal realizado a partir do "Programa de Fisioterapia e Atenção Materno Infantil", aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP, protocolo nº 25/2011, o presente estudo foi realizado no 
período de fevereiro de 2013 a abril de 2014, no Centro de Estudos e de Atendimentos em Fisioterapia e 
Reabilitação - FCT/UNESP . Foi realizada entrevista semi-estruturada contendo dados pessoais e sociais da 
puérpera e tipo de parto. A avaliação do sistema músculo esquelético foi realizada com o desenho do corpo 
humano onde era questionado desconforto músculo esquelético. A intensidade da dor era questionada 
podendo ser leve, moderada, forte ou intensa, por ultimo foi questionado quanto á frequência de dor, 
podendo ser entre 1 à 3 vezes por mês, 1 vez por semana, quase diariamente ou diariamente. De acordo 
com as características sociodemográficas e obstétricas, é possível observar que 72% das participantes 
possuíam escolaridade concluída até o ensino superior, 77% delas não trabalhavam, tinham média de idade 
de 28,5 anos, sendo que 77% eram casadas, haviam tido 1 parto na maioria sendo 82% cesárea, ocorrendo 
72% entre as 37a e 41a semanas. Os resultados mostraram: dor na cervical 53,3% (8), todas com frequência 
diária ou quase diária de dor e intensidade forte ou insuportável; dor na região dorsal 33,3% (5), todas com 
frequência diária ou quase diária e 6,6% (1) com dor em intensidade forte ou insuportável; para dor na 
lombar 53,3% (8), todas com frequência diária ou quase diária e 20,0% (3) com intesidade forte ou 
insuportável. De acordo com outros estudos as regiões como coluna lombar, dorsal, cervical e ombros são 
as mais acometidas. Conforme demonstram alguns estudos, os desconfortos músculos esqueléticos na 
coluna vertebral variam sua prevalência entre 20% a 67% nas mulheres no período do puerpério. 
Independentemente do tipo de parto, existem altas frequências de desconfortos músculo-esqueléticos no 
período puerperal como é visto em alguns estudos, notando que nas regiões analisadas as frequências dos 
desconfortos foram bem próximas, tanto para o parto vaginal, quanto para o parto cesáreo, demonstrando, 
desta forma, que os dois tipos de parto, podem provocar repercussões no sistema músculo-esquelético no 
período pós-parto. No período pós parto o desconforto músculo esquelético está presente podendo ser de 
alta intensidade e frequência de dor.     Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" Câmpus de 
Presidente Prudente     
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O treinamento resistido é indicado para tratamento de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC), pois melhora suas principais queixas: dispneia e redução da qualidade de vida. São comumente 
realizados em aparelhos de musculação, porém métodos alternativos, como as cordas elásticas, podem ser 
utilizados por demandar pouco espaço físico e apresentar baixo custo. Como método de segurança e 
análise de eficiência do treinamento, deve ser acompanhado o comportamento hemodinâmico desses 
pacientes. No entanto, não se encontra na literatura a análise desse comportamento durante protocolos de 
treinamento resistido.  Comparar o efeito agudo de uma sessão de treinamento resistido em aparelho de 
musculação ou com cordas elásticas na frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio (SpO2) e 
percepção subjetiva de esforço (Borg) de pacientes com DPOC. Foram avaliados 19 pacientes com DPOC 
divididos em 2 grupos: treinamento resistido com cordas elásticas (GCE) (n:8; 65,13 ±9,8 anos VEF1%: 
46,20±15,85) e treinamento resistido convencional (GC)( n:11; 68,36±6,8 anos;VEF1%: 49,70±23,68). Foram 
avaliadas frequência cardíaca, SpO2 e Escala de Borg modificada para a classificação da percepção subjetiva 
do esforço da primeira sessão de treinamento resistido imediatamente após a realização de cada um dos 5 
movimentos realizados: abdução de ombro(AO), flexão de cotovelo(FC), flexão de ombro(FO),extensão de 
joelho (EJ) e flexão de joelho(FJ) . A sessão teve duração de 60 mim e carga de treinamento foi estipulada 
pelo teste de repetições máximas (RM) com 2 x 15 repetições em ambos os grupos. Este estudo foi 
aprovado pelo comitê de ética da Faculdade de Ciências e Tecnologia- FCT-UNESP (CAAE: 
12492113.5.0000.5402).  Quanto à caracterização da amostra, observou-se que os grupos eram 
homogêneos. Houve no grupo corda um aumento significativo da frequência cardíaca mensurada durante a 
primeira sessão de treino em relação ao grupo musculação em todos os movimentos (AO (p=0,005); FC 
(p=0,008); FO (p=0,009); EJ (p= 0,008); FJ (p=0,006)).Semelhante achado ocorreu com a SpO porém com 
diferença significativa somente no movimento de AO(p=0,03). Sabe-se que a resistência elástica é capaz de 
recrutar um maior número de unidades motoras durante a contração muscular do que outros tipos de 
resistência, fato que pode explicar o maior elevação da frequência cardíaca no GCE. Mesmo mecanismo 
pode se relacionar ao aumento da SpO2 do GCE no movimento de AO, somado a promoção da expansão da 
caixa torácica promovida por esse movimento.  Uma sessão aguda de treinamento resistido com corda 
elástica foi capaz de promover alterações mais efetivas na FC e SpO2 quando comparado ao realizado em 
aparelho de musculação.     CAPES e PIBIC/Cnpq     
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A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) apresenta manifestações pulmonares responsáveis 
por alterações no transporte mucociliar (TMC). O TMC é o principal mecanismo de defesa do trato 
respiratório contra agentes patógenos e toxinas e pode ser alterado em diferentes condições, bem 
como em resposta ao exercício. O exercício físico é o procedimento mais eficaz em programas de 
reabilitação pulmonar, é capaz de melhorar a força muscular periférica, capacidade funcional e 
qualidade de vida desses pacientes.  Avaliar o efeito de três programas de exercícios sobre o TMC 
nasal de pacientes com DPOC. Ensaio clínico randomizado no qual foram avaliados 59 pacientes 
com DPOC divididos em 4 grupos: treinamento com tubos elásticos (TTE) (n= 12) ( 67,5±8,5 anos; 
23,9±4,8 Kg.(m2)-1; 9,37±5,6 anos de abstinência ao fumo),treinamento resistido convencional 
(TRC) (n=13) (66,4±8,3 anos; 26,2±4,2 Kg.(m2)-1; 7,3±5,7 anos de abstinência ao fumo) 
treinamento aeróbio (TA) (n= 11) (63±7,5 anos; 27,2±4,8 Kg.(m2)-1; 8,66±6,2 anos de abstinência 
ao fumo) e grupo controle (GC) (n= 10) (68,4±9,6 anos; 26,6±5,7 Kg.(m2)-1; 7,83±5,3 anos de 
abstinência ao fumo). Os programas de exercícios tiveram duração de 45 minutos cada sessão, 
com freqüência de 3 vezes semanais durante 8 semanas consecutivas. O TMC foi avaliado antes e 
após 8 semanas através do teste do tempo de trânsito da sacarina (TTS).   Nenhuma mudança foi 
observada no tempo do TMC nasal após 8 semanas de treinamento físico nos 4 grupos. Além 
disso, não foram observadas diferenças significativas quando comparados os grupos no momento 
basal e após 8 semanas de treinamento   Sabe-se que durante o exercício, os efeitos promovidos 
pelo sistema nervoso autônomo simpático e pela liberação de catecolaminas plasmáticas podem 
modificar o TMC. Quando estimulado o sistema nervoso autônomo produz efeitos nasais, como a 
vasodilatação e hipersecreção glandular, o que poderia justificar o aumento do TMC, no entanto 
após 8 semanas de treinamento não foram encontradas diferenças no TMC dos indivíduos deste 
estudo. Sugere-se que este resultado pode ser atribuído ao fato de que os pacientes com DPOC 
apresentavam função mucociliar preservada no início do estudo, com valores de TTS considerados 
normais (12,3 ± 3,4 minutos), além de estarem em média 8,2 anos sem fumar.  Os três programas 
de exercícios não foram capazes de influenciar o TMC nasal de pacientes com DPOC.    CAPES     
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Consumo excessivo de álcool e / ou tabagismo são fatores de risco para desenvolvimento de 
diversas patologias como o quadro de resistência à insulina. Em controvérsia a prática regular de 
atividade física é uma ferramenta importante para a prevenção e reversão de quadros patológicos 
como Diabetes.  Verificar o efeito do treinamento físico sobre a análise comparativo e parâmetros 
metabólicos e consumo de ração em ratos machos tabagistas e alcoolizados. O estudo foi 
aprovado pelo CEUA (Comitê de Ética em Uso Animal) local (Proc. nº 1/2012). Os animais foram 
divididos em 4 grupos: CE, FE, AE e FAE, sendo CE controle exercitado, os grupos FE e FAE expostos 
à combustão de 4 cigarros, 1 h/dia, 2 x/dia, 5 dias/semana; e aos alcoólicos AE e FAE ofertada uma 
mistura de 10% v/v de álcool em água a vontade. O treinamento consistiu em corrida em esteira, 
10m/min, 1 h/dia, 5x/semana. Para a avaliação da sensibilidade à insulina foi feito o teste TTI 
(teste de tolerância à insulina) e TTG (Teste de Tolerância à Glicose). Em ambos o sangue foi 
coletado por punção caudal previamente (tempo 0) à administração de insulina regular (1U/Kg PC) 
e glicose (1,5g glicose/Kg PC). No TTI, após a administração de insulina foi coletado sangue nos 
tempos 5, 10, 15, 20, 25 e 30 min. No TTG após a administração de glicose, foi coletado sangue 
nos tempos de 5, 10, 15, 30, 60 e 120 min. Para comparação dos valores do teste de análise de 
variância - foi utilizada One Way com o teste de Tukey post-hoc, quando necessário. O nível de 
significância foi pré-determinado para P < 0,05.  Na evolução do peso e GTT não houve diferença 
estatística entre os grupos, porém o consumo de ração nos grupos FAE e AE foram 
respectivamente, 26% e 20% menor em relação ao CE; e 25% e 20% menor em relação ao FE. Já no 
TTI, o grupo FAE e AE obtiveram respectivamente resultados da constante de decaimento (kITT) 
74% e 69% menores que o CE, e 73% e 67% que FE.  O álcool a 10% ofertado deve estar 
contribuindo com calorias totais ingeridas, uma vez que os animais alcoólicos apresentaram 
menor ingestão de ração. Interessantemente esta menor ingestão não interferiu no peso final dos 
animais. Na literatura, embora sejam encontrados dados evidenciando que o baixo consumo de 
álcool pode causar melhora na sensibilidade à insulina, os animais do presente estudo, que 
ingeriram álcool moderadamente, apresentaram menor kITT, sugerindo menor sensibilidade à 
insulina, e confirmando que o consumo moderado de álcool pode piorar o quadro de resistência à 
insulina, mesmo com treinamento físico associado. Por outro lado, os animais tabagistas 
exercitados apresentaram resultados similares aos animais controles.  A ingestão moderada de 
álcool prejudica a sensibilidade à insulina mais severamente do que o tabagismo na presença de 
atividade física regular.    PIBIC - CNPq Reitoria Unesp     
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Tem sido reportado que a Intervenção Fisioterapêutica (IF) é capaz de trazer vários benefícios aos 
indivíduos portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), como a diminuição do 
declínio da função pulmonar e aumento da percepção da qualidade de vida, além de minimizar os 
impactos sobre a capacidade funcional. Contudo, poucos estudos avaliam os efeitos da IF sobre o 
transporte mucociliar, que é o primeiro mecanismo de defesa do epitélio respiratório e que se 
encontra alterado nesses pacientes. Avaliar o transporte mucociliar nasal de pacientes com DPOC 
participantes de um programa de reabilitação. Participaram do estudo 33 indivíduos que foram 
divididos em 3 grupos; grupo DPOC tratado (n=11, 68±3 anos; 26±2Kg/m2); grupo DPOC não 
tratado (n=12, 72±2 anos; 25±2 Kg/m2); e grupo controle (n= 10, 50±2 anos; 29±1 Kg/m2). A 
avaliação da transportabilidade mucocilar foi realizada por meio do teste de tempo de trânsito da 
sacarina (TTS), no período da manhã entre 08 e 11 horas, em ambiente climatizado e umidade 
relativa do ar entre 50 e 60%, em dois momentos: avaliação inicial (M0) e após dois meses de IF 
(M1). A IF constou de duas sessões semanais de treinamento resistido intercalando com aeróbico, 
prescritos por meio do teste de uma repetição máxima (1RM) e do teste de caminhada de seis 
minutos (TC6), respectivamente, ao longo de dois meses. O treino resistido começou com 60% do 
1RM; já o aeróbio, com 75% da velocidade estimada por meio do TC6. Para ambos os treinos 
houve um incremento de carga a cada duas semanas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNESP, Campus de Presidente Prudente-SP 
(processo nº 216.902). Para análise estatística foi utilizado o programa Graphpad Instat ® 5.0. O 
nível de significância utilizado foi de 5%. O grupo DOPC tratado apresentou uma melhora 
significante na transportabilidade mucociliar nasal após 2 meses de IF (8±3,7 min) quando 
comparado ao grupo DPOC não tratado (17,68±7,46 min), p=0,0001. Além disso, o grupo DPOC 
não tratado em M1 apresentou uma piora significativa do transporte mucociliar (17,68±7,46 min) 
em comparação ao grupo crontole (8,1±2,92 min), p=0,0001. Na comparação intragrupo, o grupo 
DPOC tratado apresentou uma melhora significante quando comparado o M0 (12,79±5,93 min) e 
M1 (8±3,7 min), p=0,0291. A transportabilidade mucociliar sofreu uma influência positiva com a 
intervenção fisioterapêutica, reduzindo o tempo de transporte no grupo DPOC tratado. Em 
contrapartida, o grupo controle não apresentou modificações na transportabilidade. Já o grupo 
DPOC não tratado apresentou uma piora do transporte, o que evidencia a influência negativa da 
doença sobre o transporte mucociliar. A intervenção fisioterapêutica promoveu um aumento do 
clearance mucociliar nasal em indivíduos portadores de DPOC, melhorando a sua 
transportabilidade após dois meses de intervenção.         
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Sabe-se que, qualquer atividade física ajuda os fumantes a reduzir a quantidade de cigarro, a 
inquietação, distúrbios do sono, tensão e estresse, melhorando a autoestima e contribuindo para 
a prevenção de recaídas. Entretanto, ainda há pouco incentivo desta prática direcionada 
exclusivamente ao público tabagista que apresenta baixa qualidade de vida e níveis elevados de 
ansiedade e depressão. Avaliar o efeito de um programa de exercício físicos supervisionado sobre 
a qualidade de vida, níveis de ansiedade e depressão de tabagistas abstinentes. Foram avaliados 9 
participantes tabagistas abstinentes, com no mínimo dois meses de abstinência do tabaco. Destes, 
55% são mulheres e todos foram submetidos às avaliações da qualidade de vida pelo SF-36 e nível 
de ansiedade e depressão pelo questionário Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Estes 
questionários foram aplicados em dois momentos antes e após o programa de exercício físico 
supervisionado de 12 semanas, com frequência de duas vezes por semana e duração de 60 
minutos cada sessão. A sessões de exercício físico supervisionado consistiram em: 5 min. de 
aquecimento (alongamento global), 50 min. de exercício aeróbio de intensidade leve a moderada 
e 5 min. de desaquecimento (alongamento global e exercícios de relaxamento).Todos os 
procedimentos deste estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa desta instituição 
pelo Procotolo nº 12357613.1.0000.5402. A análise estatística foi realizada pelo software 
GraphPad Prism 5. A normalidade dos dados foi assumida ou rejeitada pelo teste Shapiro-Wilk e a 
comparação das variáveis antes e após o programa foi realizada pelo teste t pareado para 
variáveis paramétricas e teste Wilcoxon para variáveis não-parmétricas. O valor de significância 
estatística adotado foi inferior a 5%. Foi observado melhora significativa na qualidade de vida dos 
participantes nos domínios de dor (p=0,01) e estado geral (p=0,01) após a realização do programa 
de exercício físico supervisionado. Os demais domínios, apesar de não demonstrarem uma 
diferença significativa, observou-se um aumento na percepção destes após o programa. Em 
relação aos níveis de ansiedade e depressão a amostra estudada não apresentou alterações destas 
variáveis. Ao se praticar exercício físico, ocorre a libração de serotonina e endorfina responsáveis 
tanto pela sensação de bem estar e prazer quanto pela analgesia. Tais efeitos fisiológicos 
contribuem para o aumento da autoestima, da expectativa de saúde para o futuro e reduz a 
percepção de dor. O programa de exercício físico supervisionado melhorou a qualidade de vida de 
tabagistas abstinentes principalmente, a percepção de dor e estado geral. Entretanto, não houve 
influência do exercício sobre os níveis de ansiedade e depressão do grupo estudado. Sugere-se 
que novos estudos sejam realizados com este tema, com maior número de sujeitos avaliados.         
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EFEITO DO EXERCÍCIO AQUÁTICO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA NA GESTAÇÃO E POS-PARTO 
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A gestação caracteriza-se por um período repleto de alterações físicas, hormonais e emocionais. Participar 
de atividade física no pré natal pode ajudar na prevenção de complicações na gravidez e no puerpério 
melhorando a qualidade de vida no pré e pós natal. Em decorrência das alterações físicas e emocionais, 
pode ocorrer interferência na qualidade de vida destas mulheres. Avaliar o efeito do exercício aquático na 
qualidade de vida durante a gestação e o pós-parto. Estudo longitudinal realizado no Centro de Estudos e 
Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação da Faculdade de Ciências e Tecnologia (CEAFIR) - FCT/ UNESP - 
Campus de Presidente Prudente, vinculado ao projeto de extensão "Fisioterapia Aquática na Gestação", e 
projeto de pesquisa "Programa de Avaliação e Intervenção de fisioterapia pré-natal da 
FCT/UNESP",protocolo nº 81/2011. Foram avaliadas 30 gestantes e divididas em dois grupos: Grupo 
Experimental-GE (n=25) e Grupo Controle-GC (n=5). Os exercícios eram realizados em piscina coberta e 
aquecida, com temperatura entre 30ºC a 33ºC, duas vezes por semana com duração de 50 minutos. 
Divididos em fases: aquecimento, alongamento, exercícios resistidos para membros superiores e inferiores 
e relaxamento. O questionário SF-36 foi aplicado no GE e no GC em dois momentos: na avaliação inicial, 
feita no momento em que foram encaminhadas para o CEAFIR, sendo o GE submetido à intervenção; e num 
segundo momento, no puerpério remoto além de 45 dias. Média de idade: 28(±5) anos nos dois grupos; 
idade gestacional: 31(±6) semanas no GC e 29(±6) no GE; IMC: 27,3(±4,7) kg no GC e 26,1(±2,6) kg no GE. 
Comparando o GE e GC, durante a gestação, não apresentaram resultados significativos, porém houve 
melhora na pontuação do GE em relação ao GC para o domínio aspecto físico (56,0±38,3; 35,0±48,7, 
respectivamente GE e GC). O mesmo não acontece para os outros domínios. Comparação os grupos no 
puerpério, houve diferença estatística para o domínio capacidade funcional (81,1±14,7; 63,0±36, p=0,04), e 
diferença sem significância estatística para os domínios aspectos físicos (52,1±40,1; 30,1±41,0), estado 
geral de saúde (80,8±17,1; 72,6±20,0), vitalidade (51,6±20,5; 38,0±23,0) e saúde mental (70,2±18,0; 
66,4±39,2). Vallim et al., em 2011, relacionou a prática de exercícios aquáticos com a QV em gestantes e 
verificou que não houve relação entre a prática de exercícios aquáticos e a QV, pois tanto o grupo 
experimental quanto o grupo controle tiveram pontuação alta nos diferentes domínios. Já no presente 
estudo, apesar de não ter tido melhora durante a gestação no GE em relação ao GC, após o parto o GE 
obteve melhora significativa no domínio capacidade funcional, fator positivo para a mãe devido a melhora 
nos cuidados com o bebê. A prática de atividade física durante a gestação melhora a qualidade de vida da 
mulher no puerpério, garantindo, assim, melhor relação da mãe com o bebê.    Pró-Reitoria de Extensão 

Universitária da Unesp (PROEX - Projeto de Extensão Universitária).     
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EFEITOS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA 

CRÔNICA (DPOC) 
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Sabe-se que os poluentes atmosféricos podem promover estresse oxidativo, induzir resposta 
inflamatória nas vias aéreas e/ou reduzir a eficiência do sistema de defesa pulmonar. Pacientes 
com DPOC são mais vulneráveis a essas alterações, no entanto pouco se sabe sobre as alterações 
que a poluição pode causar nesses indivíduos. Avaliar os efeitos da poluição atmosférica na 
pressão arterial (PA), frequência cardíaca e respiratória (FC e FR) e saturação periférica de oxigênio 
(SpO2) de indivíduos com DPOC.  Foram avaliados 9 indivíduos com DPOC praticantes atividade 
física regularmente - DPOC tratado (66±9 anos; Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo - 
VEF1% 49±17); 4 indivíduos com DPOC não praticantes de atividade física - DPOC não tratados 
(76±9 anos;VEF1% 49±17) e 10 indivíduos saudáveis - grupo controle (50±7 anos; VEF1% 98±9). 
Foram coletados: PA, FR, FC e SpO2 durante quatro períodos do ano: março, julho, setembro e 
novembro de 2013. Durante todo o período do estudo a poluição atmosférica foi coletada através 
de amostradores passivos instalados em quatro locais com maiores concentrações de veículos e 
pessoas; e pela rede automática de Presidente Prudente/SP (CETESB). Foram coletados 
temperatura (T) e níveis de: chumbo (Pb2+), cobre (Cu2+), cádmio (Cd2+). A pesquisa foi feita com 
aprovação do protocolo no CEP: 12466713.4.0000.5402. Observou-se que no grupo DPOC tratado 
a PA sistólica (PAS-130±11 mmHg) apresentou aumento significante no mês de março, obtendo 
uma correlação positiva (r=0.671; p=0.04) com o aumento de Pb2+. Já no grupo controle a FR 
(21±4 rpm) aumentou de maneira significante neste mesmo mês se correlacionando 
positivamente (r=0.669; p=0.03) com temperatura e metais pesados. Houve também correlação 
positiva entre o aumento da temperatura com os metais tóxicos (r=1.000; p=0.01). Sabe-se que 
micro partículas de poluentes ao entrarem em contato com a corrente sanguínea podem 
desencadear resposta inflamatória, que causam modificações no processo de coagulação e 
vasoconstrição. Mecanismo que pode gerar aumento da pressão arterial e também promover 
reflexos na FR, como ocorreu no estudo. Em dias quentes (março) a exposição pessoal a poluentes 
pode aumentar, já que se passa mais tempo em atividades ao ar livre. Dessa forma, há aumento 
de volume de ar inalado com consequente inalação de maior quantidade de poluentes, fato que 
pode explicar a correlação positiva entre a FR, temperatura e metais pesados. Alterações na PA e 
FR podem ser encontradas tanto em pacientes com DPOC tratados quanto em indivíduos 
saudáveis como reflexo a exposição a poluentes, principalmente em período do ano onde a 
temperatura se encontra elevada.    FAPESP     

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
551 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

   

 
 

EFEITOS DE 12 SEMANAS DE TREINAMENTO RESISTIDO NOS VALORES DE RESISTÊNCIA DE FORÇA 
EM PACIENTES COM SÍNDROME METABÓLICA 
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Estudos apontam que nos últimos anos houve um aumento quanto ao numero de pesquisas 
relacionadas à importância da pratica da atividade física, os seus benefícios e possíveis formas de 
prevenção de doenças crônicas degenerativas, como por exemplo, a síndrome metabólica (SM). 
Dentre os tipos de atividades físicas descritas na literatura, o treinamento resistido demonstra ter 
efeitos positivos para o sistema cardiovascular, pois além de estimular as funções do aparelho 
locomotor, melhora a qualidade de vida, e a independência funcional, como também ajuda na 
autoestima de seus praticantes. Analisar e comparar os efeitos de um programa de treinamento 
resistido periodizado sobre a resistência de força em portadores de síndrome metabólica. 
 Participaram do estudo 31 voluntários de ambos os sexos, com idade entre 40 e 60 anos, e que 
possuíam SM. Foram randomizados em dois grupos: treinamento resistido (TR; n=15) e grupo 
controle (GC; n=16). O grupo TR realizou um programa de treinamento periodizado durante 12 
semanas. Antes e após o treinamento foi realizado o teste de resistência de força, descrito pela 
American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance (AAHPERD), no qual o 
voluntário realizou o maior número de repetições em um tempo de 30 segundos. A normalidade 
dos dados foi confirmada pelo teste de Shapiro-Wilk e, posteriormente, foi realizado o teste t de 
Student para análise de medidas repetidas e para a comparação entre os dois grupos. O nível de 
significância adotado foi de 5%.  Os valores para o momento inicial foram 28,06 ± 4,78 e 28,30 ± 
2,99 para os grupos TR e GC, respectivamente. No momento final esses valores foram de 31,39 ± 
4,76 e 28,35 ± 3,53 para os grupos TR e GC, respectivamente. Na comparação entre os grupos, 
fixado o momento de avaliação, não foram observadas diferenças entre os grupos em nenhum 
momento. Porém, na comparação entre momentos, o grupo TR obteve melhora extremamente 
significante (p < 0,01), enquanto o GC manteve seus valores estatisticamente inalterados.  Estudos 
relatam a eficácia de um programa de treinamento resistido em idosos, os quais minimizam os 
declínios relacionados a capacidades físicas e consequentemente proporcionam autonomia 
necessária para o desempenho de suas atividades de vida diária de forma segura, corroborando 
com o presente estudo. Conclui-se que 12 semanas de treinamento resistido promove melhora 
significante na resistência de força de indivíduos com Síndrome Metabólica.    FAPESP     
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EFEITOS IMEDIATOS DA IMERSÃO EM ÁGUA FRIA NA RECUPERAÇÃO PÓS-EXERCÍCIO EM 

PARÂMETRO METABÓLICO 
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Um exercício, dependendo da sua intensidade, pode causar perturbações agudas no corpo, sendo que o 
restabelecimento das diversas funções orgânicas se torna importante para a melhoria da performance. 
Uma técnica amplamente utilizada é a imersão em água fria (IAF), que entre os desfechos esperados na 
recuperação, proporciona redução de marcadores de lesão e melhora a dor muscular de início tardio. 
Entretanto há uma escassez de estudos quanto à recuperação pós-exercício no marcador biológico, 
concentração de lactato, que é considerado um marcador direto de fadiga, e assim entende-se como 
pertinente essa investigação.  Analisar o comportamento da recuperação da concentração de lactato 
sanguíneo imediatamente após um treino.  O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da FCT/UNESP (n° CAAE: 31076814.0.0000.5402). A amostra foi composta por 52 atletas 
jogadores de futebol, sendo estes divididos aleatoriamente em dois grupos (grupo experimental - GE; e 
grupo controle - GC). Os atletas foram submetidos a um treino chave (TC) e imediatamente após foram 
dirigidos para suas respectivas intervenções, em que os integrantes do GE entraram em uma piscina com 
água e gelo a uma temperatura de 13ºC±1 por 15 minutos e o GC permaneceram sentados em temperatura 
ambiente. O lactato sanguíneo foi coletado em capilares heparinizados, sendo retirado 25 µl de sangue 
arterializado do lóbulo da orelha, antes do TC, no 1º, 3º, 5º, 7º, 9º, 11º, 13º e 15º minutos da intervenção, e 
após 1 e 2 horas do término do TC. Para a normalidade dos dados utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk. No 
caso de distribuição normal, foi adotado o teste t de Student para dados não pareados e Mann-Whitney se 
houvesse distribuição não normal. Para comparação entre os grupos GC e GE utilizou-se a técnica de 
análise de variância para modelo de medidas repetidas ANOVA, complementada com o teste de Bonferroni 
para dados paramétricos e teste de Dunn para dados não paramétricos, considerando o nível de 5% nas 
comparações.  Durante o período de recuperação não houve diferença estatisticamente significante entre 
os grupos, os quais se recuperaram no mesmo momento (1 hora). Além disso, não foi observada 
antecipação do pico de concentração de lactato para o GE, sendo o pico no 3º minuto para ambos grupos.  
Tais achados convergem com a literatura, os quais não observaram efeitos positivos da IAF nesse 
parâmetro. Porém alguns estudos verificaram que com a aplicação de gelo tem-se uma maior mobilização 
de leucócitos e neutrófilos, sendo possível à antecipação do pico de concentração de lactato comparada 
com grupos controle, dado não encontrado no nosso estudo. Entretanto, embora não tenha apresentado 
efeitos positivos, a técnica não promoveu nenhum efeito deletério.  Conclui-se que para ambos os grupos a 
recuperação pós exercício para a variável concentração de lactato sanguíneo foi semelhante, caracterizado 
por recuperação em 1 hora após o término do treino e pico de lactato no 3º minuto.          
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ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO UTILIZADAS POR PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE 
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Na dificuldade frente ao processo de realização de hemodiálise, que causa tanto alterações físicas 
quanto emocionais, os pacientes podem fazer uso de diferentes estratégias de enfrentamento, 
que são entendidas como um conjunto de respostas comportamentais do indivíduo, diante uma 
situação estressora e a tentativa em adaptar-se ao evento estressor.  Este estudo visa conhecer e 
mensurar as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos indivíduos em hemodiálise.  A pesquisa 
foi de natureza quantitativa, descritiva, exploratória e foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da FCT/UNESP, protocolo nº 97/2011, de acordo com a Resolução 196/96, do Conselho 
Nacional de Saúde. Para a realização do estudo foram selecionados pacientes de ambos os sexos, 
com o diagnóstico de DRC em programa de hemodiálise no Instituto do Rim da Santa Casa de 
Misericórdia de Presidente Prudente - SP, em junho de 2014. A coleta de dados deu-se através da 
aplicação do Inventário de Estratégias de Coping, composto por 66 itens que incluem 
pensamentos e ações, e cuja intensidade é medida por meio de uma escala tipo Likert de três 
pontos que varia de 0 (não utiliza) a 3 (utiliza em grande quantidade). Os itens que compõem o 
inventário são divididos em oito fatores classificatórios: confronto, afastamento, autocontrole, 
suporte social, aceitação de responsabilidade, fuga-esquiva, resolução de problemas e reavaliação 
positiva. Os dados geraram um banco de dados informatizado que foi analisado por frequência 
simples e percentual. Em um total de 160 pacientes, 117 aceitaram responder o questionário. 
Entre esse 70% homens e 30% mulheres, com faixa etária de 57 (+-13) anos. Em relação às 
estratégias de coping identificadas pelos pacientes, observa-se que o fator mais utilizado foi 
"reavaliação positiva" (fator 8), seguido do "fuga-esquiva" (fator 6), auto-controle (fator 3) e o 
menos utilizado foi o "confronto" (fator 1) e o afastamento (fator 2).  Os resultados apontaram 
para o uso das estratégias de maneira conjunta, os pacientes utilizaram tanto estratégias 
centradas na emoção quanto as consideradas negativas, que muitas vezes barram a adaptação do 
sujeito a nova realidade. Contudo a reavaliação positiva foi o fator mais utilizado pelo grupo, e 
entende-se que frente à situação de uma doença renal crônica/ hemodiálise, há uma mudança de 
vida, que tem por consequência a valorização da vida e seu tempo, além de modificar a forma de 
analisar os problemas. Vale ressaltar que a possibilidade de alguns fatores externos interferirem 
nos resultados como, por exemplo, a cultura, o estilo de vida entre outros, além disso, com o 
passar do tempo as estratégias podem mudar.  Os participantes fizeram o uso das estratégias de 
enfrentamento com diferentes intensidades, porem a maioria procuraram encarar a situação de 
uma maneira positiva, mesmo que de alguma forma outros tentaram fugir ou esquecer a situação. 
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Segundo Ministério da Saúde, 90% da população é dependente de alguma forma do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Dessa forma, a geração com periodicidade de informações referentes à base 
populacional constitui-se necessária para o monitoramento dos acessos aos serviços de tal modo 
que seja possível avaliar as políticas públicas de saúde.O COFFITO define o fisioterapeuta como um 
profissional de saúde, com capacidade de definir o diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais 
e prescrever condutas, resultando no acompanhamento próximo da sua evolução enquanto um 
quadro clínico funcional. Assim sendo, muitos indivíduos são encaminhados para o atendimento 
fisioterapêutico, como parte do processo de reabilitação, exemplificando a necessidade de se 
conhecer melhor a oferta e a demanda dos serviços de saúde locais.  Portanto, o presente estudo 
tem como objetivo verificar a relação das principais patologias presentes com cada faixa etária de 
indivíduos que realizam tratamento fisioterapêuticos no Centro Municipal de Reabilitação e 
Fisioterapia da cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, sendo o mesmo caracterizado como 
parte do nível secundário em saúde mediante oferta de atendimento fisioterapêutico individual e 
coletivo a toda a população. Baseou-se na analise de prontuários preenchidos no momento da 
avaliação de pacientes previamente agendados por fisioterapeutas atuantes no Centro Municipal 
de Reabilitação e Fisioterapia de Presidente Prudente no período de janeiro de 2013 a maio de 
2014.Sendo feito uma analise descritiva dos dados.  Verificou-se que a faixa etária menos 
acometida por patologias foi de até 19 anos, sendo a patologia com maior incidência 
fraturas.Sendo a faixa etária com maior incidência de patologias a de 23 a 32 anos, com 
predomínio de tendinite entre os indivíduos.  A relação entre a faixa etária e a patologia, pode ser 
explicada por ser a faixa de 23 a 32 anos a mais ativa profissionalmente e nas atividades de vida 
diária, que comumente estão associadas a essa patologia. Conclui-se que neste serviço, a maior 
procura por atendimento fisioterapêutico é por indivíduos de 23 a 32 anos, acometidos 
principalmente por tendinite, que está relacionada com atividades laborais. Sendo esta faixa etária 
bastante ativa profissionalmente, isso explica a alta incidência da patologia, o que indica tanto a 
necessidade de intervenções preventivas como também orientações laborais.         
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ESTUDO DAS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DE INDIVÍDUOS ATENDIDOS CENTRO MUNICIPAL DE 
REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
GIOVANNA ALTERO ARÉVALO  
KELLY SÁ DA SILVA FARINELLI  
FERNANDA CONTRI MESSALI  

ANA BEATRIZ SEGATTO PIGNATTI  
CAMILLA LEONEL SANTOS  
ELIANE FERRARIA CHAGAS  

NATALIA BEGHINE ALVES MIRANDA  
 

Segundo Ministério da Saúde, 90% da população é dependente de alguma forma do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Dessa forma, a geração com periodicidade de informações referentes à base 
populacional constitui-se necessária para o monitoramento dos acessos aos serviços de tal modo 
que seja possível avaliar as políticas públicas de saúde.O COFFITO define o fisioterapeuta como um 
profissional de saúde, com capacidade de definir o diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais 
e prescrever condutas, resultando no acompanhamento próximo da sua evolução enquanto um 
quadro clínico funcional.Assim sendo, muitos indivíduos são encaminhados para o atendimento 
fisioterapêutico, como parte do processo de reabilitação, exemplificando a necessidade de se 
conhecer melhor a oferta e a demanda dos serviços de saúde locais. Portanto, o presente estudo 
tem como objetivo realizar um levantamento epidemiológico no Centro Municipal de Reabilitação 
e Fisioterapia da cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, sendo o mesmo caracterizado 
como parte do nível secundário em saúde mediante oferta de atendimento fisioterapêutico 
individual e coletivo a toda a população. Baseou-se na analise de prontuários preenchidos no 
momento da avaliação de pacientes previamente agendados por fisioterapeutas atuantes no 
Centro Municipal de Reabilitação e Fisioterapia de Presidente Prudente no período de janeiro de 
2013 a maio de 2014.Sendo feito uma analise descritiva dos dados. Aprovado pelo comitê de ética. 
CAAE: 05466712.4.0000.5402. As patologias mais frequentes no Centro de Reabilitação e 
Fisioterapia são: Artrose, fraturas e principalmente as Tendinites. Com relação a artrose, os mais 
acometidos são pessoas que trabalham em serviços no lar e do sexo feminino. Com relação as 
fraturas, ocorrem mais em indivíduos que trabalham com serviços gerais e não houve diferença 
entre os sexos. A patologia de maior incidência neste Centro, foram as tendinites, principalmente 
no sexo feminino e em trabalhadores de serviços gerais. Verificou-se maior incidência de 
pacientes do sexo feminino inseridas no serviço, o que possivelmente explica a patologia mais 
comum ser a tendinite na profissão de serviços gerais, realizado em sua maior parte por 
mulheres. Conclui-se que neste serviço, a maior procura por atendimento fisioterapêutico é pelo 
sexo feminino, sendo as principais patologias Artrose, Fraturas e Tendinites, em trabalhadoras de 
serviços gerais e do lar, indicando uma necessidade de orientações para trabalharem com maior 
segurança e realizarem medidas simples orientadas pelo próprio serviço de fisioterapia para 
prevenir essas patologias.         
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FOLHETO DE INFORMAÇÕES ERGONÔMICAS PARA HEMIPARÉTICOS COM RISCO DE QUEDAS. 
 

ERIKA DOURADO DE SOUZA  
PAULA TAKEUTI  

MAGDA CAMPOS CURCINO  
ANA CLAUDIA DE SOUZA FORTALEZA  

IRACIMARA DE ANCHIETA MESSIAS  
ELIANE FERRARIA CHAGAS  

 
Na hemiparesia há perda parcial dos movimentos de um hemicorpo, com espasticidade, 
alterações sensoperceptivas, déficit de equilíbrio e de marcha podendo levar a instabilidade e 
quedas. Estas podem levar a consequências que complicam o quadro físico e funcional, assim 
como o medo de cair pode ser prejudicial quando este é demasiado levando o indivíduo à reclusão 
e maior dependência de terceiros. Neste sentido, é importante analisar situações de risco para 
quedas nas situações cotidianas e buscar orientações para adaptações ergonômicas com vistas à 
prevenção de quedas e seus problemas. Fornecer informações sobre adaptações ergonômicas 
como forma de prevenção de quedas em indivíduos hemiparéticos com risco de cair. Foram 
analisados 10 sujeitos com hemiparesia, de ambos os sexos, com faixa etária acima de 40 anos. 
Um folheto de orientação foi confeccionado a partir do risco de quedas desta população e nas 
atividades onde houve maior preocupação em cair. Para analisar esse risco foi utilizada a Escala 
Internacional de Eficácia de Quedas (EEQ), que graduou a preocupação com a possibilidade de cair 
na realização de determinada atividade. A escala é composta por um questionário com um total 
de 16 atividades, que vão desde AVD, atividades de ambiente externo e atividades sociais. Para 
cada atividade descrita, o paciente optou pela alternativa que mais se aproximava de sua própria 
opinião determinando valores de 1 a 4 para designar o grau de preocupação, sendo o maior valor 
para maior preocupação de quedas. A soma total da escala EEQ fornece o risco de quedas, sendo 
de 16 a 22 pontos baixo risco, de 23 a 30 alto risco e a partir de 31 pontos há risco de quedas 
recorrentes. A idade média foi de 55±12 anos, hemiparéticos crônicos, sendo 8 mulheres e 2 
homens. O escore de classificação foi de 5 indivíduos com baixo risco, 3 com alto risco e 2 com 
risco de quedas recorrente. As atividades com maiores preocupações em cair foram: caminhando 
em superfícies irregulares; andando sobre superfícies escorregadias; subindo ou descendo uma 
ladeira; subindo ou descendo escadas; e tomando banho. Os resultados mostraram que a maior 
preocupação em cair é em atividades em casa (banho, subir e descer escadas) e atividades 
externas (andar em superfícies escorregadias e caminhar em superfícies irregulares). O folheto 
permitiu transmitir informações objetivas e claras com sugestões ergonômicas acessíveis que 
abrangem desde ergonomia doméstica, ensino de técnicas mais seguras de locomoção até a 
escolha de calçado. Essas informações podem facilitar a vida no âmbito doméstico, evitando 
situações de instabilidade em atividades do cotidiano, prevenindo quedas, complicações e 
restrição funcional. A detecção das maiores situações de preocupação e risco de quedas foi 
importante para confecção de informações com vistas à prevenção de quedas hemiparéticos a 
partir de pequenas alterações na ergonomia. doméstica.         
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FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA DE PACIENTES INTERNADOS COM CÂNCER EM ATENDIMENTO 

FISIOTERAPÊUTICO. 
 

LAYANE LOPES NAPOLEÃO  
GUILHERME HENRIQUE DALAQUA GRANDE  

CAROLINE BRAUN  
GABRIELA SAMARTINO ZAVANELLI  

LIVIA LAÍS FACCIOLI  
SUSIMARY APARECIDA TREVIZAN PADULLA  

 
O câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento celular descontrolado, com formação de 
uma massa de células chamada neoplasia ou tumor. Pacientes oncológicos que se encontram 
acamados por um tempo prolongado, como no período de internação hospitalar, tendem a ter 
maior fraqueza da musculatura tanto periférica como respiratória. Considerando as disfunções 
pulmonares e musculo-esqueléticas associadas ao imobilismo e suas possíveis repercussões, a 
fisioterapia tem sido requisitada, com o intuito reverter ou amenizar tal quadro, por preservar e 
restaurar a integridade cinético-funcional de órgãos e sistemas e prevenir distúrbios causados pelo 
tratamento, evitando o desenvolvimento das complicações e diminuindo o tempo de permanência 
hospitalar. Caracterizar os pacientes internados na Santa Casa de Presidente Prudente para 
tratamento oncológico e avaliar o efeito da fisioterapia hospitalar sobre a força dos músculos 
respiratórios com o tempo de permanência hospitalar, avaliados pela Pressão Inspiratória 
máxima(Pimax)e Pressão Expiratória máxima (Pemax). O estudo tem caráter epidemiológico de 
corte transversal e para sua realização foram avaliados 29 pacientes de ambos os sexos, com 
diagnóstico de câncer que estiveram internados na Santa Casa de Misericórdia de Presidente 
Prudente e realizaram fisioterapia durante esse período. Para realização da pesquisa cada 
voluntário foi identificado e em seguida responderam um questionário contendo informações 
quanto à patologia (causa da internação), presença/ausência de fatores de risco e doenças 
associadas. E ainda executado o teste de manovacuômetria, para obtenção da Pimax e Pemax, 
valores que indicam o grau de força da musculatura inspiratória e expiratória. Utilizou-se 
estatística descritiva, teste qui-quadrado, t-student, e correlação de pearson, e o programa 
BioEstat 5.0.  A média de idade foi de 61±8,2 anos, sendo 62% do sexo masculino. O tempo médio 
de permanência hospitalar atingiu 16,2±13,8 dias. O locais mais acometidos foram: intestino 
(41,7%) e esôfago (17,2). Com relação ao histórico familiar, 38% tiveram algum familiar já 
acometido por câncer. Os fatores de risco que mais prevaleceram o sedentarismo (54,6%) e a 
hipertensão (34,5%). Quanto à Pimax e Pemax não houve diminuição significativa, considerando o 
tempo de internação.  A prevalência no local de aparecimento do câncer foi maior para intestino e 
esôfago e há forte presença de fatores de risco nesta população, além da alta taxa de 
reinternação. A casuística analisada não mostrou variações significativas na Pimax e Pemax. Estes 
achados indicam a importância da fisioterapia no ambiente hospitalar quando se leva em conta o 
declínio funcional decorrente do repouso prolongado e imobilismo durante o período de 
internação. Não houve alterações nas forças avaliadas durante o período de internação nos 
pacientes que realizavam fisioterapia, o que induz a capacidade dessa de prevenir as alterações na 
impostas ao paciente pela restrição ao leito.         
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IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES 
RELACIONADOS AO TRABALHO 

 
LUCIANA HIPPLER ZANDONADI  

MARIA TEREZA ARTERO PRADO  
 

Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são um conjunto de doenças que 
afetam o sistema musculoesquelético, com ligação direta com a exigência da tarefa, ambiente e 
organização de trabalho, sendo decorrente do uso excessivo deste sistema e associado à falta de 
tempo para recuperação deste. Estes distúrbios apresentam alto índice no mundo e são 
considerados como problema de saúde pública e com o decorrer do tempo podem trazer prejuízos 
na qualidade de vida do trabalhador. Deste modo, os objetivos deste estudo foram analisar como 
os estudos apresentaram a atuação da fisioterapia como prevenção de distúrbios osteomusculares 
relacionados ao trabalho e enfatizar a sua importância. Tratou-se de um estudo de revisão 
bibliográfica, na qual as buscas pelos artigos foram realizadas no período de novembro de 2013, 
sendo utilizadas as bases de dados: Pubmed e Biblioteca Virtual em Saúde, com os descritores: 
qualidade de vida, trabalhadores, fisioterapia, prevenção, transtornos traumáticos cumulativos e 
seus correlatos na língua inglesa. Os artigos selecionados foram publicados no período de janeiro 
de 1998 a outubro de 2013. A extração dos dados foi feita pela identificação dos objetivos do 
estudo, metodologia realizada, principais achados e conclusão. Foram analisados 6 artigos 
científicos, todos utilizaram questionários para avaliação de dor e/ou qualidade de vida do 
trabalhador, 2 estudos também utilizaram check-list e fotos para análise do ambiente de trabalho 
e 1 utilizou de filmagens para avaliação ergonômica. Foram apresentados relatos de dor em 
diversas áreas do corpo e as mais citadas foram: cervical, ombro e lombar, sendo apontados e 
associados á possível relação com o trabalho realizado de forma contínua, na mesma posição e 
com repetitividade. Os estudos visualizaram irregularidades nos mobiliários, estes apresentavam-
se incorretamente dispostos no ambiente ou os trabalhadores utilizavam de forma incorreta. 
Foram realizadas análises e modificações ergonômicas, orientações posturais e de atividade física 
em metade dos estudos, além da realização de ginástica laboral (66,6%). Nesta revisão não foram 
encontradas publicações que relatem resultados negativos de pesquisas que fizessem uso de 
medidas fisioterapêuticas preventivas. Portanto, os estudos apresentaram resultados positivos em 
relação a medidas preventivas a DORT, sendo utilizada a ginástica laboral, avaliação e intervenção 
ergonômica, palestras e panfletos informativos sobre postura e atividade física. Também 
relataram melhora da qualidade de vida dos trabalhadores, o que reflete no aumento da 
produtividade, fato que enfatiza a importância da aplicação da fisioterapia preventiva.         
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INFLUÊNCIA DA IDADE NA FUNÇÃO PULMONAR E MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA DE 
TABAGISTAS 

 
ANA PAULA SOARES DOS SANTOS  

DIONEI RAMOS  
ANA ALICE SOARES DOS SANTOS  

ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE  
JULIANA NICOLINO  

LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  
ERCY MARA CIPULO RAMOS  

 
O tabagismo é um problema de saúde pública, que afeta múltiplos sistemas orgânicos. São bastante 
conhecidos os prejuízos causados no sistema respiratório, devido à exposição à fumaça do cigarro, 
comprometendo deste modo a função pulmonar. Porém, é cada vez mais evidente a toxidade 
extrapulmonar causada pelo fumo, como a alteração da modulação autonômica cardíaca, avaliada por 
meio da variabilidade da frequência cardíaca (VFC). Estudos mostram que o avançar da idade também 
podem provocar prejuízos semelhantes, devido às alterações estruturais e funcionais do organismo que 
ocorre devido ao envelhecimento. Avaliar a influência da idade sobre a função pulmonar e a modulação 
autonômica cardíaca de tabagistas. Participaram do estudo 76 tabagistas divididos em grupos de acordo 
com a faixa etária (G1 = 21 a 30 anos, n = 15; G2 = 31 a 40 anos, n = 15; G3 = 41 a 50 anos, n = 24; e G4 = 51 
a 60 anos, n = 22). Para a avaliação da função pulmonar foi utilizada a espirometria, por meio de um 
espirômetro portátil (MIR-Spirobank versão 3.6 - Itália) acoplado a um microcomputador, a qual foi 
realizada de acordo com as normas das diretrizes de função pulmonar. Já a modulação autonômica 
cardíaca foi avaliada por meio da captação da frequência cardíaca (FC) utilizando o cardiofrequencímetro 
Polar S810i, com os voluntários sentados em repouso durante 20 minutos. Os índices de VFC foram 
calculados em métodos lineares, no domínio do tempo (DT) e no domínio da frequência (DF). A 
normalidade dos dados foi avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk. Para a análise entre os grupos foi 
utilizado teste One-way ANOVA seguido pelo teste de Tukey ou Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn, 
dependendo da normalidade dos dados. O nível de significância foi de p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (processo nº18/2011). Houve uma diferença já esperada entre 
idade (p < 0,001) e hábito tabagístico (p < 0,0001) entre os grupos. Em relação à espirometria, foram 
encontradas diferenças nos valores de CVF (p < 0,001), VEF1 (p < 0,001), VEF1/CVF (p=0,0465) e FEF25-75% 
(p < 0,001) com o avançar da idade, e em relação à VFC foram encontradas diferenças nos índices SDNN 
(p=0,0230), RMSSD (p=0,0307), HFms (p=0,0143), LFun (p=0,0078), HFun (p=0,0078) e na relação LF/HF (p < 
0,0001). Quanto aos valores espirométricos, as reduções vistas podem estar relacionadas principalmente às 
alterações corporais, mas também ao tabagismo, visto que o pulmão do fumante envelhece mais 
rapidamente. Com relação à modulação autonômica cardíaca, resultados semelhantes foram encontrados 
por Paschoal et al. (2006), que avaliaram grupos de indivíduos saudáveis com a mesmas faixas etárias 
utilizadas em nosso estudo, e observaram redução da VFC, tanto no DT como no DF no grupo de 51 à 60 
anos em relação aos demais. Conclui-se que a idade promove influência na função pulmonar e na 
modulação autonômica cardíaca de tabagistas.    Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - 

FAPESP.     
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INFLUÊNCIA DE 12 SEMANAS DE TREINAMENTO RESISTIDO PERIODIZADO SOBRE A LIPOPROTEÍNA 
DE ALTA DENSIDADE EM JOVENS SEDENTÁRIAS 

 
MALU DOS SANTOS SIQUEIRA  

BRUNA MONTECHIEZE CASSEMIRO  
ÍTALO RIBEIRO LEMES  

MARIA PAULA FERREIRA DE FIGUEIREDO  
ÉRIKA YUMI AKASAKA  

TAMARA DOS SANTOS GOUVEIA  
RODOLFO AUGUSTO TRAVAGIN MIRANDA  

GUILHERME LUIS SANTANA LUCHESI  
ALCIRENE POLICARPO DE SOUZA  

CARLOS MARCELO PASTRE  
JAYME NETTO JÚNIOR  

 
Sabe-se que as doenças cardiovasculares e suas complicações representam o maior índice de mortalidade a 
nível mundial, sendo responsáveis por cerca de 30% dos óbitos ao ano. Como fator de risco a tais 
patologias, encontra-se a alta taxa de lipoproteínas circulantes no sangue, tendo relação direta com os 
hábitos de vida sedentários. Por outro lado, a atividade física parece provocar efeitos cardioprotetores em 
seus praticantes, mostrando-se eficaz para a prevenção e tratamento das alterações metabólicas derivadas 
do sedentarismo, sendo de suma importância para o aumento das concentrações plasmáticas de 
lipoproteína de alta densidade (HDL), que no sangue previne o aparecimento de doenças relacionadas à 
dislipidemia. Analisar o efeito do exercício físico resistido nos níveis de HDL de participantes sedentárias a 
partir de dois programas periodizados de treinamento resistido: treinamento funcional vs treinamento 
convencional. O estudo foi realizado com 36 participantes do sexo feminino, sedentárias e saudáveis, com 
idade entre 18 e 30 anos, randomizadas em três grupos: treinamento resistido funcional (TF;n=15), 
treinamento convencional (TC;n=14) e grupo controle (GC;n=7). O treinamento foi periodizado por 12 
semanas, com 3 sessões semanais.Como avaliação das concentrações de HDL pré e pós- treinamento, 
utilizou-se a coleta de sangue em jejum de doze horas, com o método de análise automatizado por química 
seca expresso em mg/dL. Para análise estatística utilizou-se a técnica da análise de variância para modelos 
de medidas repetidas, no esquema de dois fatores, complementada com os testes de comparações 
múltiplas de Bonferroni para dados paramétricos ou Dunn, considerando o nível de 5% de significância. 
Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa através do n° do CAAE: 
01310212.4.0000.5402. Diferença significante (p < 0,05) foi encontrada após 12 semanas de treinamento 
indicando a diminuição nos níveis plasmáticos de HDL (pré treino: 70,27±15,21; pós treino: 66,40±13,62) 
para o TF quando comparado ao TC (pré treino: 66,21±12,45; pós treino 65,43±13,62) e ao GC (pré treino: 
59,00±11,62; pós treino 57,71±8,69). Em estudo realizado em praticantes de exercícios físicos, a partir de 
um treinamento de resistência de 21 semanas, a concentração de HDL no sangue num primeiro momento 
diminui, e após isso, do meio ao fim do treinamento, voltam aos seus valores basais normais ao fim do 
estudo. Tal fato pode esclarecer a causa da diminuição dos níveis de HDL no presente estudo como 
positiva, onde após a queda dos valores, provavelmente ocorreria o aumento das respectivas 
concentrações de HDL se o protocolo de treinamento fosse de maior duração. Conclui-se que 12 semanas 
de treinamento resistido periodizado por meio do TF causa a diminuição nos valores plasmáticas de HDL, 
porém, tal achado pode ser visto de forma positiva, uma vez que tal variável parece apresentar 
primeiramente uma queda em seus valores, para depois mostrar melhora.    PIBIC/REITORIA     
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INFLUÊNCIA DO TABAGISMO PASSIVO NOS SINAIS VITAIS E MONÓXIDO DE CARBONO NO AR 
EXALADO 

 
ALICE CRISTINE DE SOUZA LEAL  

JULIANA SOUZA UZELOTO  
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE  

BERTA LÚCIA DE MENDONÇA SILVA  
MARIANA BELON PREVIATTO  

DIONEI RAMOS  
ERCY MARA CIPULO RAMOS  

 
O cigarro contém cerca de 4700 substâncias tóxicas e a fumaça lançada no ambiente pelo fumo é 
extremamente prejudicial à saúde. Muitos dos malefícios causados pela inalação a fumaça do cigarro pode 
se estender aos indivíduos que convivem com fumantes e com isso fumam involuntariamente, os tabagistas 
passivos. Como consequência da exposição à fumaça do cigarro, que tem como principal agente o 
monóxido de carbono,estes fumantes passivos podem apresentar alterações fisiológicas. O objetivo do 
estudo foi comparar sinais vitais e concentração de monóxido de carbono de indivíduos tabagistas passivos 
e indivíduos que não são expostos à fumaça do cigarro regularmente.  Foram inclusos no estudo 57 
indivíduos, sendo 28 familiares de fumantes que ficaram expostos à fumaça do cigarro diariamente por 
mais de um ano, denominados tabagistas passivos (GP) e 29 indivíduos não expostos a fumaça do cigarro 
regularmente, grupo controle(GC).A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
FCT/UNESP(CAAE: 07152212.0.0000.5402).Todos os participantes foram analisados quanto à pressão 
arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), frequência cardíaca (FC), frequência respiratória 
(f),saturação periférica de oxigênio(SpO2)e monóxido de carbono no ar exalado (COex).Os tabagistas 
passivos foram orientados a comparecer na avaliação com pelo menos 12 horas sem serem expostos à 
fumaça do cigarro. Os dados foram analisados pelo programa estatístico GraphPadPrism 5. Para avaliar a 
normalidade dos dados foi realizado o teste de Shapiro-Wilk. Para a comparação entre os grupos foi 
utilizado o teste t de student. O nível de significância utilizado foi de p < 0.05.  Os participantes do GP e GC 
apresentaram média de idade de 43,97±9,60 e 41,45±6,94 anos e IMC de 27,91±4,79 e 28,40±5,77 Kg/m2, 
respectivamente. Quanto aos sinais vitais, o GP e GC apresentaram PAS de 121,8±17,01 e 112,4±10,12 
mmHg (p=0,02), PAD de 76,43±12,54 e 74,8±10,46 mmHg (p=0,70), FC de 72,68±15,38 e 77,56±10,79bpm 
(p=0,35), f de 17,71±2,42 e 17±2,77 ipm (p=0,26), SpO2 de 97,68±1,25 e 97,6±1,08 % (p=0,66) e COex de 
2,14±2,41 e 2,96±2,95 ppm (p=0,19), respectivamente. No presente estudo, apesar do tempo em que 
ficaram distantes dos familiares fumantes, o valor de PAS foi significativamente maior em indivíduos 
fumantes passivos do que em não expostos à fumaça do cigarro, o que sugere que essa exposição tóxica 
regular aumente o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Já em relação às outras variáveis 
analisadas, não foi observado diferenças estatísticas significativas. Até mesmo os níveis de COex se 
mostraram parecidos, o que pode ser explicado pelo tempo que ficaram distantes da fumaça do 
cigarro. Conclui-se com este estudo que indivíduos tabagistas passivos, apresentam diferença na pressão 
arterial sistólica quando comparados a indivíduos que não são expostos, e que isso pode futuramente levar 

a doenças cardiovasculares.    Programa de Iniciação Científica da Unesp- PIBIC.     
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INFLUÊNCIA DO TEMPO DE DIAGNÓSTICO E DA GLICEMIA CASUAL NA MODULAÇÃO AUTONÔMICA 
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A modulação autonômica cardíaca é influenciada por diversas condições patológicas, entre elas o 
diabetes mellitus tipo 1 (DMT1), caracterizado por um quadro de hiperglicemia crônica devido a 
destruição das células produtoras de insulina no pâncreas. O controle glicêmico nesses indivíduos 
depende de fatores como a quantidade de carboidratos consumidos, patologias associadas e 
tempo de diagnóstico. Pior controle glicêmico associado a um maior tempo de diabetes está 
relacionado a complicações como retinopatia, nefropatia e amputações, contudo a influência 
dessa associação sobre a modulação autonômica cardíaca é desconhecida.  Comparar índices da 
variabilidade da frequência cardíaca (VFC) no domínio do tempo entre indivíduos com DMT1 com 
menor e maior valor de glicemia casual e tempo de diagnóstico associados. Foram analisados 
dados de 31 voluntários (23,25±4,62 anos) os quais tiveram o tempo de diagnóstico e os valores 
glicêmicos (exame de punção de polpa digital) determinados. Posteriormente, os voluntários 
foram alocados em dois grupos: acima (n=07) e abaixo (n=07) dos intervalos de confiança (IC) para 
os valores glicêmicos [IC=145,87-219,55] e tempo de diagnóstico [IC=10,42-14,86]. Esses 
voluntários tiveram a frequência cardíaca captada batimento a batimento por 30 minutos em 
decúbito dorsal e os índices RMSSD e SDNN foram calculados. Todos os procedimentos do estudo 
foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia - 
FCT/UNESP, Campus de Presidente Prudente (CAAE: 22530813.9.0000.5402; Parecer 417.031) e 
obedeceu à resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996. Teste t de Student 
foi utilizado para comparação dos índices entre os grupos (p < 0,05).  Maiores valores dos índices 
RMSSD (48,14±19,64 vs. 24,01±14,12; p = 0,0216) e SDNN (53,14±17,73 vs. 31,25±10,84; p = 
0,0165) para o grupo que apresentou valores glicêmicos e tempo de diagnóstico inferior aos IC 
foram observados em comparação ao grupo que apresentou valores glicêmicos e tempo 
diagnóstico superior aos IC.  Nossos resultados indicam que um pior controle glicêmico associado 
ao maior tempo de diagnóstico do DMT1 promove redução da variabilidade global (SDNN) e da 
atividade parassimpática (RMSSD). Estudo de Jaiswall et al, encontraram o mesmo resultado ao 
avaliar a influência do controle glicêmico de diabéticos na VFC. No entanto não foram encontrados 
estudos que tenham associado esses dois fatores para avaliar a sua influência sobre a modulação 
autonômica cardíaca. Em DMT1 um pior controle glicêmico e maior tempo de diagnóstico 
influenciam na modulação autonômica cardíaca.     Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (FAPESP)     
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INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE A FORÇA, ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA E 

CIRCUNFERÊNCIAS CORPORAIS EM MULHERES SEDENTÁRIAS. 
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Programas periodizados de treinamento resistido são capazes de modificar a variável funcional força 
muscular e variáveis clínicas como circunferências corporais e índice de massa corpórea (IMC), entretanto, 
há lacunas sobre tais respostas frente aos diferentes métodos. Dentre os tipos de treinamento, o 
convencional (TC) trabalha grupos musculares isolados, enquanto que o treinamento funcional (TF) recruta 
vários grupos musculares.  Analisar e relacionar os efeitos de dois programas periodizados de treinamento 
resistido, funcional (TF) e convencional (TC), sobre a variável funcional e variáveis clínicas em mulheres 
sedentárias. Amostra composta por 29 mulheres sedentárias e saudáveis, divididas em dois grupos, TF 
(n=15; 23 +/- 2,42 anos) e TC (n=14; 22,4 +/- 1,78 anos). Foram realizados 4 exercícios para membros 
inferiores comum aos dois grupos (leg-press, cadeira extensora, cadeira flexora e máquina para glúteo) e 5 
para membros superiores (peitoral, costas, ombro, bíceps e tríceps), sendo estes executados de maneira 
diferente de acordo com o programa de exercícios de cada grupo. O treinamento foi periodizado a partir de 
30 sessões, por 12 semanas com 3 sessões semanais, com dinâmica de carga considerando o teste de uma 
repetição máxima (1RM). Para a variável funcional utilizou-se o teste de 1RM, e para as variáveis clínicas, 
utilizou-se o cálculo do IMC e medidas circunferenciais de pescoço, ombro, peito, braço, cintura, abdome, 
quadril e coxa nos segmentos proximal, medial e distal. Em relação à análise estatística, para grupos e 
momentos, utilizou-se a técnica de análise de variância paramétrica para modelos de medidas repetidas, 
complementada pelo teste de comparações múltiplas de Bonferroni. Foi considerado o nível de 5% de 
significância. O presente estudo foi apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia - UNESP e aprovado através do número do CAAE: 01310212.4.0000.5402. As participantes 
obtiveram ganhos consideráveis de força muscular, com diferença estatística nos momentos inicial e final 
para todos os exercícios, em ambos os grupos. Não foi observada diferença estatisticamente significante 
entre os grupos em relação ao IMC, e para a variável de medidas das circunferências foi observado 
aumento das porções medial e distal da coxa das voluntárias submetidas ao TC. Embora a periodização 
tenha gerado ganhos expressivos de força, não foi suficiente para mudar os padrões de composição 
corporal. Mudanças na coxa das participantes submetidas ao TC podem estar relacionadas a fatores 
externos ao treinamento como nutrição, pois ambos os grupos foram submetidos ao mesmo treinamento 
de força para membros inferiores. Conclui-se que, 12 semanas de treinamento resistido não são capazes de 
causar alteração no IMC, entretanto, são efetivas para o aumento da força muscular, sem estar este 
aumento de força, tanto TF quanto TC, associado com o aumento do diâmetro dos segmentos corporais. 
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A menopausa é o período na vida da mulher em que diversas mudanças ocorrem em seu 
organismo. Além das alterações psicológicas e vasomotoras, como irritabilidade, fogachos, insônia 
e ressecamento vaginal, a menopausa também produz alterações cardiovasculares. Esse período 
associado ao envelhecimento pode promover alterações na modulação autonômica cardíaca 
caracterizada por redução na atividade vagal, o que produz reduções na variabilidade da 
frequência cardíaca (VFC). Verificar o perfil autonômico em mulheres climatéricas, a partir da 
análise dos índices lineares de VFC nos domínios do tempo e da frequência. Foram analisados 
dados de 24 voluntárias que estavam no período da menopausa, com média de 59,29 ± 4,95 anos, 
67,41 ± 10,83 Kg, 1,56 ± 0,05m e índice de massa corpórea de 27,36 ± 3,82 Kg/m2. Foram incluídas 
no estudo apenas mulheres que não tivessem praticado qualquer tipo de atividade física nos 
últimos seis meses. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FCT/UNESP 
(CAAE:11547013.2.0000.5). Para análise dos índices de VFC a frequência cardíaca das voluntárias 
foi captada batimento a batimento por 30 minutos na posição deitada com respiração 
espontânea. Da série de intervalos RR obtida foi selecionado 1000 intervalos após filtragem das 
séries para eliminação de batimentos ectópicos e prematuros. Foram calculados os seguintes 
índices: SDNN (desvio padrão da média de todos os intervalos RR normais), RMSSD (raiz quadrada 
da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR adjacentes), LF (componentes espectrais 
de baixa frequência), HF (componentes espectrais de alta frequência) e LF/HF (razão entre os 
componentes). Estatística descritiva foi usada para análise dos dados e os valores obtidos foram 
apresentados como média acompanhada dos respectivos desvios padrão. Os valores obtidos para 
os índices foram: SDNN = 35,55 ± 15,29, RMSSD = 24,55 ± 13,62, LF ms2 = 317,08 ± 358,26, LFun = 
53,55 ± 17,36, HF ms2 = 269,41 ± 246,36, HFun = 46,44 ± 17,36 e relação LF/HF = 1,47 ± 0,93. Os 
maiores valores dos índices LFms2 e LFun em relação aos índices HFms2 e HFun e da relação LF/HF 
sugerem que em repouso mulheres na menopausa que não praticam atividade física apresentam 
um predomínio da atividade simpática. O perfil autonômico obtido dessas mulheres pode ser 
utilizado futuramente como valores de base para estudos que realizem comparações entre 
diferentes grupos de voluntários com o da população climatérica sedentária. Os dados permitem 
concluir que mulheres na menopausa que não praticam atividade física apresentam um 
predomínio da atividade simpática e, consequente, redução da atividade 
parassimpática.    PIBIC/CNPq     
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM PARTICIPANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO "FISIOTERAPIA 

AQUÁTICA NA GESTAÇÃO" DA FCT/UNESP 
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A importância da promoção da atividade física no período gestacional vem sendo enfatizada para 
que essa população tenha melhores condições de saúde, tendo em vista os diversos benefícios 
que esta prática pode trazer como suportar melhor o peso extra da gestação e atenuar as 
alterações posturais decorrentes desse período, preparando-a para o esforço que o parto exige e 
para o retorno do corpo pré-gravídico.  O objetivo do trabalho foi verificar o nível de atividade 
física de participantes do Projeto de Extensão "Fisioterapia Aquática na Gestação" da FCT/UNESP, 
aprovado no protocolo nº 81/2011. Trata-se de um estudo transversal descritivo com abordagem 
quantitativa, realizado no Centro de Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação 
(CEAFIR).Para participar do projeto as gestantes foram encaminhadas por médicos ginecologistas e 
obstetras com condições clínicas obstétricas e foram submetidas a avaliação por anamnese 
contendo dados sociodemográficos e exame físico e após respondiam ao Questionário 
Internacional de Atividade Física (IPAQ), que permite estimar o tempo despendido por semana em 
diferentes dimensões de atividade física (caminhadas e esforços físicos de intensidades moderada 
e vigorosa) e de inatividade física (posição sentada). Para se obter o total de atividade física 
semanal era realizado a somatória da duração multiplicada pela frequência de todos os tipos de 
atividade que resultava em ser sedentário ( < 10 min de atividade física por dia), irregularmente 
ativo (entre 11 e 149 min por semana), ativo (= 150 min por semana) e muito ativo (= 150 min por 
semana de atividade vigorosa + moderada e/ou caminhada). Responderam ao questionário 109 
gestantes com média de idade de 27,9 anos, das quais 63% trabalhavam, 23,85% estavam no 
primeiro trimestre gestacional, 59,63% no segundo trimestre, 16,51% no terceiro. Quanto ao nível 
de atividade física, 6,42% eram sedentárias, 60,54% irregularmente ativas, 24,77% eram ativas e 
8,25% muito ativas.  A maior parte das gestantes se encaixou no nível de irregularmente ativo e 
várias podem ser as hipóteses desse baixo nível, dentre elas o medo de prejudicar o bebê, visto 
que questões éticas quanto a pesquisas em humanos dificultaram a padronização da prescrição do 
exercício em gestantes até os dias de hoje, e o fato de uma grande porcentagem dessa população 
trabalhar, tanto fora como os afazeres de casa, podendo levar a falta de tempo para realização de 
atividade física. Este estudo demonstrou uma frequência baixa de atividade física nessas 
gestantes, portanto políticas de incentivo e promoção da atividade física com intensidade leve a 
moderada na gestação devem ser estimuladas pela saúde pública.    Pró-reitora de Extensão 
Universitária - PROEX     
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM TRABALHADORES HIPERTENSOS E CORRELAÇÃO COM VALORES 

PRESSÓRICOS  
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LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  
 

No Brasil, a hipertensão arterial (HA) atinge mais de 20 milhões de pessoas, sendo considerada um fator de 
risco modificável e um estilo de vida que inclua exercício físico é recomendado para o seu controle. O 
exercício físico realizado regularmente provoca importantes adaptações autonômicas e hemodinâmicas 
que vão influenciar o sistema cardiovascular de forma que haja queda pressórica em 
repouso. Correlacionar o nível de atividade física com os valores pressóricos de funcionários hipertensos da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/Unesp) participantes de um projeto de extensão.  Participaram 18 
funcionários (10 homens), com média de idade de 47,05±10,155 anos. Os trabalhadores foram visitados em 
seus postos de trabalho, sendo inicialmente aplicado o Questionário Internacional de Atividade Física 
(IPAQ), o qual classifica o indivíduo como sedentário, insuficientemente ativo, ativo e muito ativo tomando 
como base as atividades realizadas nos últimos sete dias, e em seguida mensurada pressão arterial pelo 
método indireto. Foi utilizada estatística descritiva com os valores apresentados em média, desvio padrão e 
porcentagem e para a correlação inicialmente foi testada a normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-
wilk e então aplicada a correlação de Pearson ou de Spearman conforme a normalidade. 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..Os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da FCT/UNESP (CEP: 2013/331954). 16,67% dos trabalhadores foram classificados como 
sedentários, 38,89% como insuficientemente ativos, 38,89% como ativos, e 5,55% como muito ativos. A 
média da pressão arterial sistólica (PAS) foi 126,11±15,005mmHg e para pressão arterial diastólica (PAD) foi 
78,33±10,432mmHg. Não houve correlação entre PAS e os resultados do IPAQ (r=0,01555; p=0,9512) e PAD 
e os resultados do questionário (r=0,1342; p=0,5954). Os resultados demonstram que ainda há a 
necessidade da orientação para a pratica de atividades físicas regulares, estudos como de Nami et al 
envolvendo 217 pacientes encontraram que medidas não farmacológicas como a pratica de exercícios 
físicos promoveu sensível efeito na redução dos níveis pressóricos, ainda Irigoyen et al encontraram que os 
efeitos do exercício sobre os níveis de repouso da PA de grau leve a moderado pode levar a diminuição dos 
medicamentos ou até ter sua pressão controlada. É de suma importância o acompanhamento e orientações 
mensais realizadas pelo Projeto tanto para o incentivo as praticas que contribuam para a qualidade de vida 
quanto acompanhar os resultados encontrados anualmente, buscando melhorar os aspectos encontrados 
no estudo.  Os resultados encontrados demonstram que os funcionários apresentam um nível de AF ainda 
baixo, e que não há correlação entre o nível de AF com os valores pressóricos.    Pró-Reitoria de Extensão 

Universitária - PROEX     
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Diversos estudos sugerem que as mulheres têm maior dificuldade em parar de fumar do que os homens. 
Porém ainda existe uma lacuna na literatura em relação á quais sintomas da síndrome de abstinência as 
afetam mais.  Analisar a influência do gênero na intensidade de sintomas da síndrome de abstinência 
durante as quatro primeiras semanas de cessação tabagística. O presente estudo teve aprovação do Comitê 
de Ética e Pesquisa Institucional sob o Protocolo 245/2008 e incluiu 39 indivíduos tabagistas do programa 
de cessação ao tabagismo da FCT-UNESP. Foi realizada uma avaliação para coleta de dados 
antropométricos, antecedentes patológicos e teste Fargestrom. Foram excluídos pacientes com qualquer 
histórico patológico e que não utilizaram a terapia farmacológica proposta. Foi utilizado um questionário 
para avaliar os sintomas: inquietude, perda de concentração, estresse, insônia e dor de cabeça com 
pontuações de 0 (ausência do sintoma) a 6 (intensidade máxima). Este, foi aplicado em 4 períodos: T1(1 a 5 
dias de cessação), T2(6 a 10 dias), T3(11 a 20dias) e T4(21 a 29 dias).Estes períodos resultaram de reuniões 
pré-estabelecidas por um calendário elaborado pela equipe de tratamento. Para analise dos dados foi 
utilizado teste t de Student não pareado ou teste de Mann-Whitney de acordo com a normalidade dos 
dados. Foram avaliados, 20 homens e 19 mulheres com média de idade, IMC e nível de dependência de 
nicotina de 51±8,856 anos, 48,83±11,59 anos, 26,5±3,721kg/cm2, 25,69±3,68kg/cm2, 6,35±2,18, 5,38±2,25 
respectivamente. As mulheres apresentaram pontuação média no sintoma inquietude em T1:2,842±2,478, 
T2:2,421±1,981, T3:1,526±1,896 e T4:1,158±1,573; perda de concentração em T1:1,947±2,438, 
T2:1,737±2,104, T3:1,684±2,029 e T4:1,684±2,11; estresse em T1:1,526±1,982, T2:1,526±1,867, 
T3:1,053±1,433 e T4:0,7895±1,182; insônia em T1:0,5263±1,124 (p= 0,0146), T2:0,8947±1,56, 
T3:0,3684±0,5973 (p= 0,0464) e T4:0,6316±1,461; dor de cabeça em T1:1,158±3,035, T2:1,421±2,063, 
T3:0,7368±1,558 e T4:0,8421±1,344. Os homens apresentaram no uma pontuação média no sintoma 
inquietude em T1:2,85±2,323, T2:1,85±1,927, T3:1,25±1,832 e T4:1,1±1,619; perda de concentração em 
T1:1,55±1,761, T2:1,2±1,576, T3:0,9±1,447 e T4:0,75±1,07; estresse em T1:1,55±2,188, T2:1,25±1,552, 
T3:1,25±2,023 e T4:0,75±1,372; insônia em T1:2,2±2,352, T2:1,65±1,814, T3:1,3±1,74 e T4:1,1±1,447; dor 
de cabeça em T1:1,3±1,72, T2:1,05±1,638, T3:0,55±1,146 e T4:0,6±1,188. Nas comparações dos sintomas 
foram observadas diferenças significativas em insônia nos momentos T1 e T3. Os homens apresentaram 
mais insônia quando comparado as mulheres o que contradiz os estudos que indicam que há uma maior 
prevalência de insônia entre mulheres. O que indica que o processo de cessação e a síndrome de 
abstinência teve mais impacto nos homens neste aspecto. Indivíduos do gênero masculino apresentaram 
maior intensidade de insônia durante os períodos de 1 a 5 e 11 a 20 dias de cessação tabagística.    Pró 
Reitoria de Extensão da UNESP     
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O TREINAMENTO DE SALTOS VERTICAIS EVITA PREJUÍZOS NA EXPRESSÃO DO GENE QUE CODIFICA 
GLUT4 NO MÚSCULO ESQUELÉTICO DE RATOS OBESOS 
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THAIS BATISTA DUTRA  

PATRICIA MONTEIRO SERAPHIM  
 

A obesidade esta associada a prejuízos na captação de glicose, podendo levar a um estado de 
resistência à insulina. Vários mecanismos estão envolvidos nesta disfunção, como a redução da 
expressão do transportador de glicose-4 (GLUT4). Entretanto, o treinamento físico vem sendo uma 
ferramenta fundamental para promover sensibilidade à insulina e redução da gordura corporal. 
Assim, o treinamento resistido pode ser uma forte terapia contra a obesidade e doenças 
metabólicas.  Analisar o efeito do treinamento de saltos verticais na expressão gênica de Slc2a4 
(codifica a proteína GLUT4) no músculo esquelético de ratos obesos. Vinte e quatro ratos Wistar 
com peso inicial de 200g foram dividido em 4 grupos (C: controle, T: treinado, O: obeso, OT: obeso 
treinado). Os grupos C e T foram alimentados com ração padrão, já os grupos O e OT foram 
alimentados por dieta hiperlipídica. O treinamento na plataforma de saltos tipo "squat jump" foi 
realizado 3 x por semana durante 8 semanas, cada sessão consistiu em 3 x 12 repetições com 
carga progressiva semanalmente (até 70% do peso corporal). A quantificação gênica de Slc2a4 no 
gastrocnêmico foi realizada por RT-PCR. Anova One-way foi utilizada para comparar diferenças 
entre grupo, P < 0.05 foi considerado estatisticamente significante.  O grupo T apresentou menor 
ganho de peso comparado a todos os grupos (T vs C=56%, T vs OT=65%, T vs O=62%) *P < 0,05 vs 
C,OT e O. O peso de tecido adiposo foi 2x maior nos grupos O e OT comparados aos grupos C e T(P 
< 0,05). Os grupos treinados (T e OT) apresentaram aumento de 20% e 31% respectivamente na 
expressão de Slc2a4 no músculo gastrocnêmico (P < 0,05) comparados aos grupos C e O. Diversos 
estudos demonstram que a dieta hiperlipídica leva a resistência à insulina, no presente estudo os 
grupos que receberam tal dieta apresentaram maior ganho de peso comparado aos grupos que 
receberam ração padrão, mostrando que a dieta foi eficiente em promover obesidade. Porém os 
grupos treinados obtiveram incremento da expressão do gene Slc2a4 comparado aos grupos 
controle, mostrando que o treinamento influência na expressão deste gene mesmo na presença 
da dieta hiperlipídica. O mecanismo envolvido nesta adaptação pode ser relacionado aos efeitos 
crônicos que o treinamento causa na musculatura esquelética em promover aumento da 
disponibilidade de substratos energéticos, como a glicose. O treinamento de saltos verticais foi 
eficiente em aumentar a expressão do gene Slc2a4 mesmo na presença da obesidade, 
evidenciando que este treinamento é uma ferramenta eficiente, evitando prejuízos causados pela 
obesidade e estado de resistência à insulina.    CAPES     

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
569 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

Extensão (ENAEXT)    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

   

 
PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE TRABALHADORES HIPERTENSOS PARTICIPANTES DE UM PROJETO 

DE EXTENSÃO. 
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Índices antropométricos distintos, em particular o índice de massa corporal (IMC) têm sido utilizados para 
avaliar a associação entre excesso de peso e morbidade cardiovascular. Ainda que seja uma excelente 
medida de obesidade, o IMC não considera a variação na distribuição da gordura corporal. A literatura 
aponta a circunferência abdominal (CA) e a circunferência de cintura (CC) como os principais fatores 
associados ao risco de desfechos adversos em saúde relacionados à obesidade. A Hipertensão Arterial (HÁ) 
possui natureza multicausal e seus principais fatores de risco são classificados como modificáveis, e entre 
eles se evidencia a associação direta com a obesidade e com o excesso de peso.  Analisar o perfil 
antropométrico de trabalhadores hipertensos da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/Unesp - 
Presidente Prudente) participantes de um projeto de extensão que visa a monitorização da pressão arterial 
além orientações sobre HÁ.  Participaram do estudo 21 trabalhadores hipertensos (11 homens, média de 
idade de 50,52±9,37 anos, pressão arterial sistólica média de 121,05±12,40 mmHg e pressão arterial 
diastólica de 80,47±11,74 mmHg). Para determinar a presença de obesidade os voluntários foram pesados, 
a altura determinada e o IMC calculado. Além disso, tiveram a CA determinada pela mensuração da 
perimetria na altura da cicatriz umbilical e a CC determinada pela mensuração no ponto mais estreito entre 
a última costela e a crista ilíaca, utilizando para ambas as medições uma fita métrica. Os resultados obtidos 
foram classificados seguindo a Diretrizes Brasileira de Obesidade 2009/2010 para classificação com base no 
IMC em peso ideal, sobrepeso e obesidade e o ponto de corte para CA e CC conforme o gênero. Utilizou-se 
estatística descritiva com os valores apresentados em média, desvio padrão e porcentagem. Os 
procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (CAAE: 
17442413.0.0000.5402).  Dentre os trabalhadores analisados 23,81% foram classificados com peso ideal, 
61,90% com sobrepeso e 14,29% como obesos. 100% das mulheres e 63,64% dos homens possuem CA 
acima do recomendado, sendo para CC 90% das mulheres e 81,82% dos homens. O IMC tem sido o 
indicador antropométrico mais utilizado para predizer obesidade geral, enquanto que a CA e a CC são os 
indicadores antropométricos mais utilizados na aferição da distribuição centralizada do tecido adiposo em 
avaliações individuais e coletivas. Um estudo realizado indica que tanto o IMC quanto a CA se associam de 
forma importante com hipertensão arterial para ambos os sexos, mesmo após o controle de importantes 
variáveis de confusão, com a fração da HA atribuível a esses indicadores variando entre 48% e 73% para 
homens e entre 41% e 64% para mulheres. Conclui-se que por meio dos instrumentos avaliados, que os 
trabalhadores hipertensos participantes do projeto apresentam alta incidência de obesidade.    Pró-Reitoria 

de Extensão Universitária     
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PERFIL DE ATENDIMENTO NO SETOR DE FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO 

CENTRO DE ESTUDOS E ATENDIMENTOS EM FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO FCT/UNESP, CAMPUS 
DE PRESIDENTE PRUDENTE. 
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Atuando no campo de prevenção, promoção, diagnóstico e reabilitação de distúrbios 
musculoesqueléticos, a ortopedia, cada dia mais, vem ganhando destaque nos serviços de 
fisioterapia. Exercendo no atendimento fisioterapêutico ambulatorial em parceria com o SUS, o 
curso de Fisioterapia da UNESP, por meio de um centro de reabilitação oferece tratamento de 
forma multidisciplinar, com atuação em oito especialidades, inclusive a traumato-ortopédica. 
 Realizar um levantamento epidemiológico dos pacientes atendidos no Centro de Estudos e 
Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Estadual Paulista de Presidente Prudente, São Paulo, Brasil, durante os anos de 2012 
e 2013. Estudo longitudinal retrospectivo que envolveu a análise de todos os prontuários de 
pacientes atendidos no setor de ortopedia e traumatologia do Centro de Estudos e Atendimentos 
em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFiR) da Universidade Estadual Paulista (UNESP) nos anos de 
2012 e 2013 advindos do município de Presidente Prudente e região. O estudo contou com 635 
pacientes com 42,93±18,97 anos, 53% do sexo feminino. Dos casos encontrados 33% representam 
a ocorrência de fraturas e os demais correspondem a causas gerais em ortopedia. Foram 
identificadas relações significativas (p < 0,001) entre as causas clínica (traumatologia/ortopedia) 
com a idade (r=0,239), sexo (r=0,274) e com o quadro patológico agudo/crônico (r=0,811). Esta 
última variável também teve relação com idade (r=0,208) e sexo (r=0,270). Ainda, na regressão 
linear, o quadro patológico agudo/crônico manteve associação com idade (b=0,205, p < 0,001), 
sexo (b=0,270, p < 0,001) e quadro clínico traumato-ortopédico (b=0,808, p < 0,001).  A 
prevalência de mulheres com idade avançada que apresentam condições crônicas corrobora com 
outros estudos da literatura. Barros et al. (2011) atribui essa ocorrência decorrente da maior 
demanda e utilização do serviço de saúde pela mulher, que adquire maior consciência de sinais e 
sintomas indicativos de doenças. Ressaltamos também, a alta incidência de fraturas nos usuários 
do serviço (33%) se comparar com a diversidade de diagnósticos ortopédicos encontrados. 
Assemelha-se ao estudo de Peraça e Vendrusculo (2006) que também apresentaram grande 
prevalência de fraturas (30% de 31 diagnósticos diferentes) e apontam que essa diversidade 
permite aos acadêmicos lidarem com diversas queixas despertando habilidades com o diagnóstico 
e tratamento disponível no serviço Foi possível traçar um perfil correspondente aos usuários dos 
serviços de fisioterapia em ortopedia e traumatologia do CEAFiR de modo que pessoas mais velhas 
e, preferencialmente, mulheres tendem a apresentar uma maior ocorrência de enfermidades 
crônicas nas diversas possibilidades de diagnóstico em fisioterapia e menor ocorrência de fraturas, 
estando estas mais ocorrentes em homens e, preferencialmente, mais jovens.         
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PREVALÊNCIA DA OBESIDADE E DIABETES MELLITUS EM MULHERES COM INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 
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A obesidade e o diabetes mellitus estão entre os principais fatores que pendem o aparecimento 
da incontinência urinária, que por sua vez, encontra-se em três tipos, sendo o mais frequente, a de 
esforço. Essa doença causa muitos transtornos, sociais e emocionais.  O presente estudo teve 
como objetivo, estimar a prevalência da obesidade e do diabetes mellitus em mulheres 
submetidas ao tratamento da incontinência urinária, no ambulatório de Ginecologia do Hospital 
Regional de Presidente Prudente. Foram realizadas avaliações entre Março a Julho de 2014, com 
13 pacientes com diagnóstico de Incontinência Urinária atendidas no ambulatório de ginecologia 
do Hospital Regional de Presidente Prudente após lerem, concordar e terem assinado o termo de 
consentimento livre e esclarecido. A partir daí, responderam critérios como idade, escolaridade, 
estado civil, cor ou raça, ocupação, história ginecológica, história obstétrica, história de 
morbidade, medicamentos em uso e atividade física habitual. Os dados apresentam-se de forma 
descritiva, expressos em média, desvio padrão e porcentagem.  A média de idade das mulheres foi 
de 57,6 ± 13,2 anos. Segundo a análise, 15,3 % (2) eram diabéticas e a prevalência da obesidade 
compreendeu-se em 46,1% (6), sendo que das mesmas, 100% eram classificadas como obeso I e, 
do total, 38,4% (5) estavam pré-obesas. A respeito da atividade física habitual, apenas 2 (15,3%) 
eram sedentárias, 6 (46,1%) ativas e 5 (38,6%) irregularmente ativas.   A incidência da diabetes 
mellitus não foi relevante entre as mulheres analisadas, ao contrário da obesidade. Porém, várias 
delas estão propensas ao aparecimento da diabetes, pois as mesmas não praticam atividade física 
regularmente, ou são sedentárias.         
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PREVALÊNCIA DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PARTICIPANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO 

FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA GESTAÇÃO DA FCT/UNESP 
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A gestação é um momento na vida da mulher que envolve inúmeras alterações, não somente físicas e 
hormonais, mas também variações psicológicas podendo causar ansiedade e depressão. Estes transtornos 
podem influenciar negativamente o período gestacional, sendo assim importante avaliar sintomas 
psicológicos nessa população.  . O objetivo deste estudo foi verificar a presença de ansiedade e depressão 
em participantes do projeto de extensão "Fisioterapia Aquática na Gestação" da FCT/ UNESP, aprovado no 
protocolo nº 81/2011. Trata-se de um estudo transversal descritivo com abordagem quantitativa, realizado 
no Centro de Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR). No projeto de extensão são 
realizados avaliações e exercícios aquáticos para melhorar e promover a saúde física e emocional no 
período pré-natal. Primeiramente as gestantes foram avaliadas por uma ficha que contém anamnese 
gestacional, dados sociodemográficos e exame físico. Também foram entrevistadas com a Escala Hospitalar 
de Ansiedade e Depressão (HAD) que 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, com 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. Participaram 109 gestantes com idade média 
de 27,8 anos, 18 delas se encontravam no 1° trimestre, 76 no 2° trimestre e 15 no 3° trimestre.  Verificou-
se que 24,7% das gestantes apresentaram ansiedade e 14,6% depressão. Com relação ao trimestre 
gestacional 16,6% das gestantes que estavam no 1° trimestre apresentaram ansiedade e 11,1% depressão, 
no 2° trimestre 6,5% apresentaram ansiedade e depressão e no 3° trimestre 20% apresentaram ansiedade 
e 6,6% depressão. A gravidez pode ser um fator gerador da ansiedade e depressão, pois torna a mulher 
mais vulnerável a transtornos emocionais. A ansiedade pode aumentar no 3° trimestre em razão de se 
preocuparem com o parto, dores da contração e preocupação com o bebê. A própria maternidade é um 
fator de relevância no desenvolvimento da depressão, gestação e o parto são fatores estressantes e as 
modificações hormonais podem estar diretamente relacionadas com este fato. A intensidade das variações 
psicológicas pode ser resultado de elementos conjugais, familiares, sociais, culturais e características 
pessoais da gestante. Um bom relacionamento mãe-feto, intervenções mais humanas e harmônicas entre 
profissionais e gestantes, um atendimento pré-natal adequado e o apoio familiar, podem interferir 
diretamente na saúde mental materna. Conclui-se com esse estudo que durante o período gestacional a 
mulher pode apresentar ansiedade e/ou depressão, portanto conhecer as angústias dessas mulheres pode 

evitar consequências nesse período e no pós-natal.    Pró-reitoria de Extensão Universitária - PROEX     
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RELAÇÃO DA GIBOSIDADE, DAS LORDOSES, DA DOR E DA FLEXIBILIDADE COM A QUALIDADE DE 
VIDA NA ESCOLIOSE IDIOPÁTICA 
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CÉLIA APARECIDA STELLUTTI PACHIONI  

 
O comprometimento mais comum na escoliose idiopática e que poderá interferir na qualidade de 
vida é a alteração da imagem corporal, causada pela deformidade tridimensional da coluna 
vertebral acometendo a simetria do tronco. Verificar a relação da gibosidade, das lordoses no 
plano sagital, da dor e da mobilidade da coluna vertebral com a qualidade de vida na escoliose 
idiopática. Os sujeitos eram 22 indivíduos com 17,59±4,59 anos, peso 56,74±12,05Kg, altura 
1,64±0,09m, IMC 20,87±2,86Kg/m2 que frequentaram o Projeto de Extensão Universitária 
"Programa de Reabilitação de Desvios Posturais" no Centro de Estudos e Atendimento em 
Fisioterapia e Reabilitação (CEAFiR) da FCT/UNESP. Foram avaliados pela mensuração da 
gibosidade (deveriam apresentar gibosidade ³ 0,5cm), mensuração das lordoses no plano sagital 
(Lordose cervical cefálica, Lordose lombar cefálica, Lordose cervical caudal e Lordose lombar 
caudal) por meio de um nível d'água e réguas, teste de mobilidade da flexão anterior e inclinação 
lateral da coluna vertebral, a Escala Visual Analógica de dor (EVA) e Questionário de Qualidade de 
Vida - SRS-22. A normalidade dos dados foi analisada pelo teste Shapiro-Wilk, e foi rejeitada, 
sendo utilizado o coeficiente de correlação de Spearman para quantificar o relacionamento das 
variáveis. Os resultados indicaram correlações significantes entre Qualidade de vida x dor, r=-0,62 
(p=0,0019); entre a Gibosidade lombar x Lordose lombar cefálica, r=-0,43 (p=0,04); Gibosidade 
lombar x Inclinação lateral esquerda, r=0,49 (p=0,01); Lordose cervical cefálica x Inclinação lateral 
esquerda, r =-0,50 (p=0,01); Inclinação lateral direita x Inclinação lateral esquerda, r=0,75 
(p=0,0001) e Inclinação lateral esquerda x Flexão anterior, r=-0,51 (p=0,01). Constatou-se que a 
dor é um fator que influencia de forma negativa na qualidade de vida, onde os aspectos 
emocionais, imagem corporal e atividade física são dados relevantes no questionário e que 
demonstram sua depreciação quando a dor aumenta na escoliose idiopática. As gibosidades 
lombares normalmente apresentam curvas compensatórias na região torácica, e a literatura 
mostra que quanto maior as escolioses, maiores são as alterações no plano sagital, tanto no 
sentido de aumentar como diminuir. Uma importante relação foi da flexibilidade da coluna pela 
inclinação lateral em ambos os lados, o que mostra que mesmo na escoliose a mobilidade é 
preservada para os dois lados nos adolescentes e jovens, fato que fortalece a necessidade de 
programas de reabilitação com ênfase nos exercícios de flexibilidade e alongamentos. A relação da 
qualidade de vida, que investiga aspectos emocionais, imagem corporal, dor, auto-estima, 
aspectos econômicos e atividade física mostrou relação inversamente proporcional somente com 
a dor na escoliose idiopática. A flexibilidade da coluna permanece igual para os dois lados mesmo 
sendo a escoliose uma deformidade assimétrica, e isso pode estar relacionado com o aspecto 
compensatório da mesma.         
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A dor lombar é frequentemente associado a uma gama de alterações na atividade dos músculos 
do tronco. Neste sentido, a Escala de Classificação Clínica (ECC) é uma escala proposta para avaliar 
a coordenação entre os muscúlos profundos e superficiais da coluna lombar. A avaliação é feita 
por meio de técnicas palpatórias, quantificando, em uma escala de 0 a 10, o sincronismo desta 
musculatura abdominal com relação a qualidade, a compensação a simetria, respiração e 
manuntenção desta coordenação. O ponto chave para emprego deste teste clínico (ECC) na 
prática clínica é a magnitude da reprodutibilidade do examinador e a sua correlação com uma 
medida específica similar Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a reprodutibilidade intra-
examinador da ECC e das medidas de espessura dos músculos através do Ultrassom (MEM-US) , 
além da correlação dos dois experimentos em indivíduos saudáveis.  Após aprovação do comite de 
ética (CAAE 30607214.2.0000.5402), foram recrutados 9 indivíduos assintomáticos com idade 
média de 24,11 (SD = 2,12) e Indíce de Massa Corporal médio de 22,99 (SD = 3,23). Para aplicação 
da ECC e a MEM-US, o fisioterapeuta avaliador solicitou ao paciente a realizar a manobra de 
sucção abdominal. No ultrassom, foram registradas as imagens com o paciente em repouso e 
realizando a contração. Depois de coletadas as medidas de espessura de cada musculo - 
Transverso do Abdome (TrA), Obliquo Interno (OI) e Obliquo Externo (OE) - foi realizado um 
cálculo para obtenção da Taxa de Preferência de Ativação do TrA (TPA/TrA) dada pela seguinte 
equação: TPA/TrA = TrA na Contração/(TrA + OI + OE)Contraído - TrA em Repouso/ (TrA + OI + OE) 
em repouso. A reprodutibilidade intra-examinador dos dois experimentos foi calculada através do 
Intraclass Correlation Coefficient (ICC2.1) com intervalo de confiança de 95%. Para o cálculo da 
correlação, devido à normalidade dos dados (Shapiro Wilk), foi utilizado a Correlação de Pearson A 
reprodutibilidade intra-examinador tanto da ECC bem como TPA/TrA se mostrou excelente (ICC2.1 
= 0,93) (ICC2.1 = 0,82); respectivamente. A Correlação de Pearson entre os dois experimentos (ECC 
e TPA/TrA) apresento-se moderada (r = 0,5 / p < 0,05) Portanto, com base nos resultados da 
reprodutibilidade intra-examinador, tanto da ECC quanto da medida da TPA/TrA, verificou-se que 
os dois instrumentos possuem reprodutibilidade excelente em indivíduos saudáveis. A correlação 
moderada da ECC com a TPA/TrA, mostrou que existe uma possível relação entre os dois 
experimentos. Apesar dessa tendência, a correlação entre os dois experimentos deverá ser 
evidenciada com um estudo de maior porte e com indivíduos com dor lombar, para que então o 
terapeuta possa optar pela ECC como um instrumento mais acessível e de facil aplicação no 
momento da avaliação do paciente.    CAPES     
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Os índices antropométricos como índice de massa corporal (IMC) e circunferência abdominal (CA) são 
medidas utilizadas para avaliação do nível de gordura de cada indivíduo, sendo parâmetros de obesidade 
adotados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e utilizados para identificar excesso de gordura 
corporal, o qual identifica indivíduos propensos a sofrer de doenças cardiovasculares (DCV) e diabetes 
mellitus (DM).  Analisar o risco de complicações metabólicas (CM) em trabalhadores hipertensos da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/Unesp - Presidente Prudente) participantes de um projeto de 
extensão que visa a monitorização da pressão arterial além orientações sobre hipertensão arterial e seus 
fatores de risco.  Participaram 21 trabalhadores (11 homens; 50,52±9,37 anos). Para determinação do IMC 
foram mensurados o peso com uso de uma balança digital e altura com um estadiômetro portátil e 
calculado o IMC. A CA foi medida com uso de uma fita métrica na altura da cicatriz umbilical. Para 
determinar o risco do desenvolvimento de CM foi utilizada a Diretrizes Brasileira de Obesidade 2009/2010. 
Foi utilizada estatística descritiva com os valores apresentados em média, desvio padrão e porcentagem. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (CAAE: 17442413.0.0000.5402). Os 
participantes do estudo apresentaram IMC de 27,90±3,81 kg/m² e CA de 98,24±12,58 cm. Em relação ao 
risco de CM 20% das mulheres possuem risco aumentado, 50% risco alto e 10% risco muito alto. Já entre os 
homens 9,09% possuem risco aumentado, 27,27% risco alto e 18,18% risco muito alto. A predominância de 
obesidade cresce drasticamente e representa problema de saúde pública, além de estar associada a um 
maior risco de desenvolver DM e hipertensão arterial sistêmica (HAS), condições que favorecem o 
desenvolvimento de DCV. A maior prevalência da HAS na obesidade tem sido atribuída a hiperinsulinemia 
decorrente da resistência à insulina, presente principalmente em indivíduos obesos que apresentam 
excesso de gordura na região do tronco, expressa de melhor forma pela CA, e em mulheres obesas a 
hiperinsulinemia está associada ao aumento do tecido adiposo abdominal e a alterações hormonais. Assim, 
indivíduos hipertensos obesos com maiores taxas de gordura visceral vão apresentar uma maior resistência 
à insulina, e deste modo um maior risco de CM, sendo este risco aumentado em mulheres pelo aumento 
que esta resistência causa na gordura visceral. Além disso, a hiperinsulinemia está associada à dislipidemia, 
que em conjunto com a obesidade, HAS, resistência a insulina e hiperinsulinemia constituem a síndrome 
metabólica (SM), sendo assim, mostra-se importante a conscientização e educação da população para com 
a presença da SM, principalmente os hipertensos. Conclui-se que o risco de desenvolvimento de CM é alto 
na população estudada, chegando a 80% nas mulheres e 54,54% nos homens.     Pró-Reitoria de Extensão 
Universitária.     

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
576 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

  
 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

   

 
SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA TABAGÍSTICA: COMPORTAMENTO DOS SINTOMAS À CURTO PRAZO 

 
MARIANA BELON PREVIATTO  

DIONEI RAMOS  
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE  

JULIANA SOUZA UZELOTO  
JÉSSIKA YURI MIZOBE NAKAMURA  

RENATA MARQUES DAVID  
REBECA NUNES SILVA  
ANA CLARA SILVEIRA  

ALICE CRISTINE DE SOUZA LEAL  
VANESSA DE MELO DANTAS  

GABRIELA MARTINS DE OLIVEIRA  
AMANDA CORREA DE ALMEIDA  
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Os sintomas da síndrome de abstinência são os principais responsáveis pelas recaídas e insucesso no 
processo de cessação tabagística. O controle destes sintomas associado às estratégias e orientações 
fornecidas nos programas de intervenção ao tabagismo, que utilizam a terapia cognitivo comportamental, 
auxiliam os tabagistas no processo de abstinência.  Analisar o comportamento dos sintomas da síndrome 
de abstinência tabagística durante um período de quatro semanas de abstinência. Foram avaliados 
indivíduos participantes de um Programa de Cessação Tabagística. Os voluntários responderam um 
questionário de avaliação de sintomas de abstinência que consiste no preenchimento do nome e 
quantidade de dias que o paciente está em abstinência. Em seguida estão dispostos os sintomas mais 
frequentes presentes na síndrome de abstinência (desejo por um cigarro, irritabilidade, depressão, tensão, 
inquietude, perda de concentração, estresse, insônia, dor de cabeça e mau funcionamento intestinal) com 
pontuações de 0 a 6. Desta maneira o paciente relata a presença e uma nota para classificar a intensidade 
de cada sintoma questionado. A análise de distribuição de normalidade dos dados foi realizada pelo teste 
de Shapiro-Wilk. Para analisar o comportamento frente à cessação tabagística ao longo dos dias foi 
utilizado o teste Anova para medidas repetidas e o teste Post-Hoc bonferroni. O valor de significância 
estatística adotado foi de p inferior a 5%. O presente estudo teve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT/UNESP, campus de Presidente Prudente sob o Protocolo 
245/2008. A amostra foi composta por 39 indivíduos (20 homens e 19 mulheres), com uma média no 
questionário Fagerström de 5,8±1. Neste estudo foi possível observar uma melhora significativa de três dos 
dez sintomas da síndrome de abstinência, sendo eles: desejo de fumar (p = 0,001), tensão (p = 0,001) e 
inquietude (p = 0,001). A melhora destes sintomas da síndrome de abstinência foi apresentada no decorrer 
do período da terceira semana de abstinência (11º ao 20º dia), principalmente para os sintomas: desejo de 
fumar e inquietude, já o sintoma de tensão apresentou melhora somente a partir da quarta semana de 
abstinência (21º ao 29º dia). É de suma importância que os profissionais da área da saúde envolvidos em 
programas de cessação tabagística conheçam todo o processo de abstinência, para poder realizar 
orientações e aconselhamento de maneira eficiente em todas as etapas deste processo. Assim, o 
conhecimento mais embasado sobre a intensidade, duração e frequência dos sintomas é fundamental, 
visto que estes dados permitirão que o tratamento do tabagista se torne mais eficaz, enriquecendo os 
métodos de abordagens já existentes. Tabagistas em abstinência apresentaram a melhora dos sintomas de 

abstinência tabagística a partir da terceira e quarta semana.    FAPESP e CNPq     
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O Transporte Mucociliar (TMC) é considerado o principal mecanismo de defesa do sistema respiratório, o 
qual sofre influencia direta do tabagismo crônico, pois a fumaça do cigarro causa irritação das vias aéreas 
tornando este mecanismo mais lento em comparação ao TMC de indivíduos que nunca fumaram. O 
objetivo deste estudo é avaliar a resposta aguda do transporte mucociliar frente a uma sessão de exercício 
intenso. Foram avaliados 15 indivíduos tabagistas sedentários, divididos de acordo com o gênero: Feminino 
(n=9; 43±6anos; 25,3±3,3Kg/m²; 19±2cig/dia e 25±8anos/maço) e Masculino (n=6; 42±4anos; 
24,3±3,7Kg/m²; 25±12cig/dia e 31±23anos/maço). Todos os participantes foram submetidos a uma 
avaliação inicial para a coleta de dados pessoais, antropométrico e histórico tabagístico. Realizou-se a 
avaliação do monóxido de carbono no ar exalado (COex) e carboxihemoglobina (COHb) antes e após a 
sessão de exercício para verificar a abstinência prévia de 12 horas do ato de fumar e para verificar se o 
exercício altera o nível de concentração deste gás no organismo humano. A sessão de exercício intenso 
utilizou como estímulo de esforço máximo o Teste Progressivo Exaustivo em Esteira (TPEE). O TMC foi 
avaliado pelo Teste do Tempo de Transporte da Sacarina (TTS), antes e após a sessão de exercício intenso. 
Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FCT/UNESP (Proc. nº CAAE: 
12357613.1.0000.5402). Os dados foram analisados pelo software estatístico GraphPad Prism 5. A 
normalidade dos dados foi assumida ou rejeitada pelo Teste Shapiro-Wilk. Para a comparação intra e entre 
grupo foi realizado o teste t pareado para dados paramétricos e teste Mann-Whitney para dados não 
paramétricos. Os resultados foram expressos em média e desvio-padrão. O valor de significância estatística 
adotado foi de p < 0,05. Na análise do Grupo tabagista (n=15) os dados pré e pós exercício intenso foram 
respectivamente: COex: 12±6 e 11±5ppm (p=0,27); COHb: 1,97±1,04% e 1,76±0,89% (p=0,17); TTS: 16±10 e 
9±3 minutos (p=0,01). Na intragrupo do Grupo Feminino (n=9) os dados pré e pós exercício foram 
respectivamente: COex: 9±4 e 9±5 ppm (p=0,77); COHb: 1,49±0,66% e 1,45±0,80% (p=0,77); TTS: 18±10 e 
10±3 minutos (p=0,06). No grupo Masculino (n=6) os dados pré e pós exercício foram respectivamente: 
COex: 16±7 e 13±5 ppm (p=0,34); COHb: 2,68±1,14 e 2,21±0,90% (p=0,22); TTS: 13±8 e 7±3 minutos 
(p=0,15). Na análise entre grupo houve diferença marginal em relação ao COex, COHb e TTS pós-exercício 
(p=0,07; p=0,05; p=0,06 respectivamente). Estes achados mostram que após o exercício intenso há a 
redução dos níveis de COex, COHb e melhora do TTS em indivíduos tabagistas.   Conclui-se que uma sessão 
de exercício físico intenso foi capaz de promover a melhora do transporte mucociliar de tabagistas 
sedentários, assim como contribuiu para a redução dos níveis basais de monóxido de carbono e 
carboxihemoglobina.    Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).     
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A Síndrome Metabólica (SM) é caracterizada pelo acúmulo de gordura associado à presença de hipertensão 
arterial e de alterações metabólicas. A prática do exercício físico como forma prevenção e tratamento para 
esta doença vem sendo amplamente indicada; desta forma, estudos sobre o tema carecem 
aprofundamentos a partir de diferentes modalidades de treinamento. Neste contexto, o treinamento 
resistido periodizado (TRP) apresenta descrições na literatura como um agente benéfico na alteração da 
composição corporal. O objetivo do presente estudo é analisar os efeitos do TRP sobre a massa magra 
(MM) e a massa gorda (MG) em pacientes sedentários e portadores de SM. Foram avaliados 32 
participantes, de ambos os sexos, sedentários e portadores de SM. Os voluntários foram randomizados em 
dois grupos G1 treinamento resistido (n=15; 51±5,15 anos) e G2 controle (n=17; 48,31±5,54 anos). O grupo 
treinado realizou 3 exercícios para membros inferiores (leg-press, cadeira extensora, cadeira flexora) e 5 
para membros superiores (peitoral, costas, ombro, bíceps e tríceps). O treinamento foi periodizado a partir 
de 30 sessões, por 12 semanas com 3 sessões semanais, das quais 3 semanas foram para a resistência de 
força com carga de 30-40% do 1RM, 7 semanas para força com carga entre 50-100% do 1RM e 2 semanas 
recuperativas, sendo a quarta e a nona. Todos os participantes foram orientados a manter a sua dieta 
normalmente durante o treinamento. A análise da composição corporal foi realizada por meio de 
bioimpedância com 8 eletrodos polarizados, com balança da marca TANITA, modelo BC - 418 Segmental 
Body Composition Analyzer. Para análise estatística foi utilizada a técnica de análise de variância para o 
modelo de medidas repetidas em grupos independentes complementada com o teste de comparações 
múltiplas de Bonferroni entre os momentos, e não paramétrica complementada com o teste de 
comparações múltiplas de Dunn entre grupos. Para G1 não foram observadas diferenças significantes entre 
momentos para MM (pré-treino: 58,08±11,69; pós-treino: 58,06±11,83) e MG (pré-treino: 29,53±9,59; pós-
treino: 30,04±8,91), apresentando diferença entre os grupos somente no pré-treino para MG (G1: 
29,53±9,59; G2: 22,92±6,51). Observou-se em G2 diminuição da MM (pré-treino: 54,29±11,79; pós-treino: 
53,78±11,49) e aumento da MG (pré-treino: 22,92±6,51; pós-treino: 24,08±6,72) quando comparados os 
momentos inicial e final.  Estudos indicam que o TRP até 16 semanas não modifica valores de MM, 
corroborando com o presente estudo. No que se refere à MG, a maioria das pesquisas apresentam redução 
desta variável frente ao TRP, o que diverge com o presente estudo, em que não foram observadas 
modificações.Embora o TRP não tenha sido eficaz para alterações na composição corporal, foi suficiente 
para manutenção dos valores de MM e impedir o aumento da MG.  12 semanas de TRP não foram 
suficientes para promover alterações na MM e MG de adultos sedentários portadores de síndrome 
metabólica.    FAPESP     
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A menopausa associada ao envelhecimento aumenta o risco de doenças cardiovasculares e pode 
promover diversas mudanças na modulação autonômica. Uma das formas de avaliar a modulação 
autonômica é por meio da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e os métodos geométricos 
de análise se destacam por sua sensibilidade em relação à qualidade analítica da série de 
intervalos e por serem altamente insensíveis aos artefatos o que reduz a necessidade de pré-
processamento dos dados registrados. O objetivo foi verificar o perfil autonômico de mulheres na 
menopausa a partir da análise dos índices geométricos da VFC. Foram avaliadas 24 voluntárias que 
estavam no período da menopausa com média de 59,29 ± 4,95 anos, 67,41 ± 10,8 kg, 1,56 ± 0,55 
m, e índice de massa corpórea de 27,36 ± 3,89 kg/m². Não foram incluídas no estudo mulheres 
que praticaram qualquer atividade física nos últimos 6 meses que antecederam a coleta de dados. 
As voluntárias assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido formal para a 
participação do estudo que foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual Paulista - 
Júlio de Mesquita Filho (FCT/UNESP) - CAAE:11547013.2.0000.5402. Para a realização das 
avaliações elas receberam orientações para não ingerirem nas 24 horas antecedentes a coleta, 
café e quaisquer alimentos que contivessem cafeína, assim como bebidas alcoólicas e 
estimulantes. Para análise da VFC a frequência cardíaca foi captada batimento a batimento por 
meio de um cardiofrequencímetro (Polar® S810i, Polar Electro OY, Finlândia) com as voluntárias 
em repouso por 30 minutos com respiração espontânea. Após selecionados 1000 intervalos RR e 
processados pelo software Kubios HRV foram obtidos os seguintes índices geométricos: TINN 
(interpolação triangular dos intervalos RR), RRTRi (índice triangular), SD1 (representa a dispersão 
dos pontos perpendiculares à linha de identidade), SD2 (representa a dispersão dos pontos ao 
longo da linha de identidade) e SD1/SD1 (razão entre estes componentes), sendo os três últimos 
obtidos pelo plot de Poincaré. Estatistica descritiva foi utilizada para análise dos dados. As 
mulheres analisadas apresentaram os seguintes valores para os índices geométricos: TINN = 
111,87 ± 50,36, RRTRi = 9,58 ± 4,04, SD1 = 17,38 ± 9,63, SD2 = 46,92 ± 19,99 e relação SD1/SD2 = 
0,37 ± 0,11.  DISCUSSÃO: Índices de VFC obtidos por meio de métodos geométricos representam a 
variabilidade global (TINN, RRTRi e SD2) ou a atividade parassimpática (SD2). Os resultados 
apresentados permitem traçar um perfil desses índices em repouso em mulheres na menopausa 
que não praticam atividade física, o que é importante considerando a sensibilidade que esses 
índices possuem para análise da VFC. O perfil apresentado pode ser utilizado como referência para 
estudos futuros com envolvendo mulheres na menopausa que não praticam atividade física.         
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Independente da classe social e sexo, o câncer tem acometido em grande proporção órgãos da região 
abdominal alta e baixa. Pacientes acometidos nessas regiões passam por procedimentos cirúrgicos com fins 
diagnóstico e terapêutico como por exemplo a laparotomia. A proximidade entre a cavidade abdominal, 
diafragma e pulmões aumenta o risco de problemas pulmonares. O local da incisão, os órgãos afetados, a 
inflamação pós-operatória e a dor no local da cirurgia podem comprometer a função pulmonar normal, 
afetando as capacidades e volumes pulmonares. Nesse contexto, incluídas na fisioterapia respiratória 
convencional, se encontram algumas técnicas de padrão ventilatório, que objetivam a expansão pulmonar. 
Com a mesma finalidade, outro recurso da fisioterapia respiratória comumente utilizado é o incentivador 
inspiratório fluxométrico Respiron®, que também apresenta como principal efeito fisiológico promover a 
reexpansão pulmonar. Os benefícios do incentivador e das técnicas de padrão ventilatório são bem 
conhecidos quanto à recuperação do fluxo e volumes pulmonares, objetivando a expansão, porém são 
raras as evidências científicas quanto à influência da técnica na melhora da força muscular respiratória, o 
que se torna necessária pela sua ampla utilização no ambiente hospitalar.  Comparar a eficiência das 
técnicas fisioterapêuticas de padrão ventilatório e inspirômetro incentivador fluxométrico Respiron®. 
Comparar a expansibilidade torácica. Mensurar a intensidade da dor pré e pós intervenção.  Em G1, o 
paciente realizará padrão ventilatório, duas vezes por dia, 5 vezes por semana. O paciente será instruído a 
realizar uma inspiração lenta e progressiva até a capacidade pulmonar total, mantendo uma (apneia) de 3 
segundos e expirar lenta e suavemente com freno labial. Em seguida realizará a inspiração fracionada, feita 
com uma inspiração lenta e suave seguida de pausa de 3 segundos, e na sequência a expiração em freno 
labial. Cada manobra será executada pelo paciente em 2 séries com 10 repetições. Em G2, os participantes 
farão uso do aparelho inspirômetro incentivador fluxométrico Respiron®, durante quinze minutos, duas 
vezes ao dia, cinco vezes por semana. Durante os quinze minutos de treinamento o paciente permanecerá 
com o inspirômetro incentivador na vertical e será orientado a realizar inspirações profundas, máximas e 
sustentadas de modo que haja elevação sequencial das três esferas do aparelho, mantendo-as elevadas por 
alguns segundos, com duas pausas de um minuto cada para descanso. A carga de treinamento varia de 0 a 
3 e será iniciada em zero, progredindo um nível a cada dois dias. Serão aproximadamente 50 participantes 
e a pesquisa será realizada na Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente. A eficiência das técnicas 
será avaliada através da manovacuometria, os índices de expansibilidade pela perimetria do tórax 
(mamilar, xifoide e umbilical) e intensidade da dor pela Escala Visual Analógica (EVA).        PIBIC     
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O tabagismo é um fator de risco para o surgimento da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 
que é caracterizada por uma limitação crônica do fluxo aéreo sendo progressiva de acordo com a 
sua intensidade. As substâncias contidas no cigarro são responsáveis por uma reposta inflamatória 
alterando a função estrutural do parênquima pulmonar e das vias aéreas, estas modificações por 
sua vez influenciam diretamente no trabalho cardiorrespiratório contribuindo para uma reposta 
de remodelação cardíaca na e um quadro de insuficiência respiratória crônica com hipoxemia. A 
redução do fluxo expiratório leva o paciente a um quadro clínico de dispneia e cansaço físico 
gerando inatividade e consequente déficit cardiovascular e respiratório. A prevalência da 
hipertensão pulmonar aproxima-se de 30% nos indivíduos portadores da DPOC, por consequência 
do aumento da pressão arterial pulmonar, com efeitos sobre o ventrículo direito ocasionando a 
falência do mesmo. Pacientes portadores da doença pulmonar obstrutiva crônica terão um 
declínio na qualidade de vida comprometendo os fatores físicos, mentais e sociais. Na busca de 
uma melhor qualidade de vida é proposto a oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP), como 
auxílio a uma suplementação de oxigênio domiciliar, buscando a diminuição do trabalho 
respiratório e cardíaco.  Este projeto tem como objetivo analisar se há correlação entre a alteração 
no volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e a dilatação do espaço ventricular 
direito, em decorrência da hipertensão pulmonar pela hipoxemia causada pela DPOC.  Este projeto 
foi submetido à avaliação do CEP com a numeração de protocolo 2194, onde serão analisados 30 
prontuários escolhidos a partir de 200 prontuários por seleção de amostragem aleatória simples. 
Os prontuários serão fornecidos pelo Ambulatório de Pneumologia do Hospital Regional de 
Presidente Prudente, realizados nos atendimentos entre o período de 2010 a 2014. Onde serão 
observados os resultados dos exames ecocardiograma e espirometria contidos nestes prontuários, 
no ecocardiograma, serão observados os seguintes dados: espessura do septo intraventricular da 
parede posterior, dimensão das câmaras esquerdas, parede posterior do ventrículo esquerdo, 
massa ventricular esquerda e fração de ejeção. Na espirometria, serão identificados os valores do 
volume expiratório forçado no primeiro segundo da expiração (VEF1), capacidade vital forçada 
(CVF), fluxo expiratório forçado entre 25-75% da expiração (FEF 25-75%) e da relação entre o 
volume expiratório forçado no primeiro segundo em relação à capacidade vital forçada 
(VEF1/CVF). Para critérios de inclusão é necessário ser portador da Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica e fazer uso de oxigenoterapia domiciliar e para critérios de exclusão os dados nos exames 
de espirometria e ecocardiograma não apresentarem alterações relacionadas a DPOC.            
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O desenvolvimento psicomotor refere-se à melhoria das habilidades das funções psicomotoras. As 
alterações deste desenvolvimento caracterizam-se pelo déficit em diversas áreas, como: 
motricidade fina, global, equilíbrio, esquema corporal, organização espaço-temporal e 
lateralidade. Há vários estudos que avaliam o desenvolvimento psicomotor em diferentes 
situações clínicas e sociais, tais como: obesidade, deficiências, dificuldades de aprendizagem, 
institucionalizadas ou não, e acredita-se que crianças que realizem atividades físicas no seu dia a 
dia apresentem um melhor desenvolvimento psicomotor. Sendo assim, este estudo tem como 
objetivo avaliar a diferença no desenvolvimento psicomotor nas áreas de motricidade global, 
equilíbrio e esquema corporal de escolares que realizam atividades físicas extracurriculares e dos 
que não realizam. Serão incluídas 60 crianças frequentadoras de uma escola municipal de ensino 
fundamental localizada na cidade de Bataguassu/MS, de ambos os sexos, com idade cronológica 
entre seis e dez anos. Os critérios de exclusão são apresentar patologias e síndromes neurológicas 
que impossibilitem a realização dos testes propostos. Este estudo foi previamente aprovado pelo 
Comitê de Ética em pesquisa da Universidade do Oeste Paulista (protocolo n°1981). Os sujeitos 
serão divididos em: Grupo de criança praticante de atividade física extracurricular (GCP) e Grupo 
de criança não praticante de atividade física extracurricular (GCNP) (pareado por sexo e idade). A 
coleta de dados iniciará com a identificação do sujeito (idade e sexo), além dos dados 
antropométricos (peso, altura e circunferência abdominal) e aplicação de um questionário 
modificado e adaptado sugerido por Silva (2009), que será formado a partir dos questionários mais 
utilizados para verificação da realização de atividade física. Para estabelecer o diagnóstico 
nutricional será utilizada a classificação do IMC/idade de acordo com o Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (2007). Já para avaliar o desenvolvimento psicomotor nas áreas de 
motricidade global, equilíbrio e esquema corporal serão utilizados os testes da Escala de 
Desenvolvimento Motor de Rosa Neto (2002), formado por tarefas específicas para faixa etária em 
cada elemento da motricidade. Espera-se que o GCP apresente melhor diagnóstico nutricional e 
melhor desenvolvimento psicomotor do que o GCNP. Para análise dos resultados será 
confeccionado um banco de dados eletrônicos e serão considerados significativos os valores de p < 
0,05.       CCPq - Unoeste     
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Segundo a OMS o tabagismo é uma das principais causas de óbito no mundo, levando a óbito 
cerca de 6 milhões de pessoas anualmente.Estudos relatam a presença de células inflamatórias na 
parede das vias aéreas e luz alveolar de tabagistas. Neste processo inflamatório há também a 
participação de células estruturais, epiteliais, musculares e fibroblastos. O principal mecanismo de 
defesa do aparelho respiratório é o transporte mucociliar contra agentes patogênicos e toxinas. 
Quando exposto a partículas nocivas como o fumo do cigarro sua eficiência pode ser 
comprometida, levando a um aumento considerável da quantidade de muco a ser transportada e 
consequentemente prejuízo ao transporte. Estudos mostram uma associação entre o tabagismo e 
etilismo, isto é, 80% a 95% dos indivíduos tabagistas também realizam o consumo de álcool 
concomitante. Durante a expiração o álcool é eliminado passivamente pelos pulmões, porém, 
estudos experimentais mostraram que os metabólitos do etanol se fixam no tecido pulmonar. As 
células, já alteradas pelo hábito de fumar tornam-se mais susceptíveis a lesões causadas pelo 
álcool. Sendo assim faz-se importante estudar tais fatores para melhor atuação do profissional nos 
diferentes níveis de atenção à saúde.  O estudo tem como objetivo analisar a presença de 
infiltrado e células inflamatórias em pulmões de ratos expostos à fumaça do cigarro e ao consumo 
de álcool. A amostra será composta de 40 animais divididos aleatoriamente em quatro grupos: GC: 
grupo controle; GT: grupo tabagista; GE: grupo etilista; GTE: grupo tabagista e etilista. Os animais 
serão eutanasiados por meio do anestésico Quetamina e Xilasina (40 mg/kg do peso corporal) por 
via intraperitoneal. Após esta etapa será realizada autopsia para retirada dos pulmões. 
Posteriormente, os fragmentos pulmonares serão submetidos a colorações histoquímicas de 
hematoxilina eosina para verificação do infiltrado inflamatório e alcian blue para a visualização do 
muco. Será realizada uma analise morfométrica destas colorações e posteriormente realizado o 
teste de análise de variância ANOVA para a comparação entre os grupos. Este trabalho foi 
aprovado pelo Comitê de Ética no uso animais sob o protocolo nº 1950.            
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Cuidador é o indivíduo que dispõe de grande parte do seu dia com a realização ou auxílio de 
atividades básicas e instrumentais da vida diária de pessoas com necessidades especiais. Esses 
indivíduos são submetidos à sobrecarga de atividades, ficando expostos a consequências como: 
desgaste físico, emocional e psicológico, fato que pode prejudicar diretamente e intensamente sua 
qualidade de vida.  Deste modo, o objetivo deste estudo é analisar o nível de sobrecarga e a 
qualidade de vida de cuidadores de indivíduos com necessidades especiais em diversos 
tratamentos. Serão avaliados 40 cuidadores de sujeitos com necessidades especiais (com sequelas 
neurológicas e/ou distúrbios intelectuais), que frequentam a Clínica de Fisioterapia e o Centro de 
Reabilitação Equestre da Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente/SP (número do 
protocolo de aprovação pelo CEP: 2129). Os critérios de inclusão são: autorização dos indivíduos 
pela assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e exercer a atividade de cuidador 
há no mínimo três meses. Como critério de exclusão não poderá participar da pesquisa os 
indivíduos que não permanecem frequentemente com o paciente. Será realizada entrevista com o 
cuidador, com a aplicação de: Questionário Inicial (elaborado pelos autores) que aborda o perfil do 
cuidador, realização da tarefa, presença de dor e perguntas a respeito do indivíduo com 
necessidades especiais; Questionário de sobrecarga Burden Inteview (Scazufca, 2002) com 22 
itens que verifica a sobrecarga física e emocional do cuidador e abrangem as áreas de 
preocupação como: saúde, vida pessoal, social, emocional e as relações interpessoais; 
Questionário Genérico de Qualidade de Vida SF-36 (Ciconelli et al.,1994) que quantifica 
objetivamente a qualidade de vida, mede aspectos de saúde e atividades geralmente afetadas, 
sendo composto por oito domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, emocionais e sociais, 
saúde mental, dor, vitalidade, estado geral da saúde, além de comparar o estado de saúde atual 
com o ano anterior. Será feita uma análise estatística elaborada em um banco de dados eletrônico 
considerado estatisticamente significativo p < 0,05.       CCPq - Unoeste     
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A vida universitária é um momento de transição, o qual exige a necessidade de adaptação ao novo 
estilo de vida, como horas de dedicação ao estudo. Essa fase pode desencadear diversas 
consequências como estresse, ansiedade e má postura. Deste modo este estudo tem como 
objetivo avaliar o perfil dos universitários que frequentam cursos na área da saúde quanto a 
estresse, vícios posturais e nível de atividade física. Participarão 140 universitários de seis cursos 
da saúde da Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente, São Paulo (Odontologia, 
Fisioterapia, Medicina, Biomedicina, Farmácia, Enfermagem e Nutrição). Serão incluídos 
acadêmicos regularmente matriculados nos cursos citados, estarem na faixa etária de 18 a 24 
anos. Os critérios de exclusão serão: indivíduos com distúrbios alimentares (como sobrepeso, 
obesidade, anorexia, bulimia), atletas, sujeitos com alterações posturais diagnosticadas 
previamente ou disfunções patológicas do sistema musculoesquelético adquiridos anteriormente 
ao inicio da vida universitária. Para traçar os perfis pretendidos neste estudo serão aplicados 
instrumentos específicos: para o estresse o Inventário da Ansiedade Traço-Estado (IDATE) 
desenvolvido por Spielberg, Gorsuch e Lushene (1970) e traduzido e validado no Brasil por Biaggio 
e Natalicio (1979). Para os vícios posturais será utilizado o Instrumento de Avaliação Postural (IAP) 
de Rosa Neto (2007). Já o nível de atividade física será analisado pelo Questionário Internacional 
de Atividade Física (IPAQ) proposto pela Organização Mundial da Saúde (1998). Esperam-se, neste 
estudo que ao final da aplicação dos instrumentos, os resultados demonstrem quais os segmentos 
do corpo que ocorrem as maiores alterações posturais e o papel do estresse junto aos vícios 
posturais, além de suas interferências na postura dos acadêmicos avaliados. Posteriormente, 
serão propostas orientações por meio de panfletos e se necessário encaminhamento a 
profissionais especializados. Para análise dos resultados será confeccionado um banco de dados 
eletrônicos e serão considerados significativos os valores de p < 0,05.       CCPq - Unoeste     
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ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM MULHERES QUE INTEGRAM A REDE CEGONHA (SUS) NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

 
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES  

FRANCIS LOPES PACAGNELLI  
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA  

CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE FREITAS  
 

A Rede Cegonha, criada pelo Ministério da Saúde e implantada no Sistema Único de Saúde (SUS) é 
um pacote de ações que visam garanti r o atendimento de qualidade, seguro e humanizada para 
todas as mulheres. O trabalho busca oferecer assistência desde o planejamento familiar, 
confirmação da gravidez, do pré-natal, pelo parto, pelos 28 dias pós-parto (puerpério), cobrindo 
até os dois primeiros anos de vida da criança. Durante a gravidez, o organismo materno passa por 
inúmeras modificações fisiológicas, tornando um momento delicado que necessita de um cuidado 
especial. A fisioterapia no ciclo gravídico-puerperal visa prevenir ou tratar algumas alterações 
comuns durante a gravidez ou qualquer disfunção inerente à esta condição, propiciar à mulher 
uma melhor qualidade de parto, e acelerar o retorno as condições não gestacionais e a atividades 
diárias, além de reabilitar as complicações apresentadas no puerpério. Após parceria firmada 
entre Unoeste e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Presidente Prudente -SP, o Curso 
de Fisioterapia da Unoeste vem integrar ações para o desenvolvimento da Rede Cegonha realizada 
no município.  Proporcionar aos acadêmicos do Curso Fisioterapia da Unoeste a oportunidade de 
atendimento de mulheres que se encontram no período gravídico-puerperal que integram a Rede 
Cegonha do Município de Presidente Prudente -SP e todos as situações enriquecedoras que essas 
ações proporcionarão. Promover atendimentos mais qualificados para essas pacientes; contribuir 
para melhor qualidade do pré-natal, parto e puerpério; trabalhar com os dados obtidos em 
situações próprias, além de monografias.  O projeto foi cadastrado na Coordenadoria de Ações 
Extensivas Gerais da Unoeste com o número de protocolo 00681. Será desenvolvido pelos alunos 
do 7º e 8º termos do Curso de Fisioterapia que estiverem no Setor de Ginecologia e Obstetrícia, na 
Clínica de Fisioterapia da Unoeste, todas as segundas e sextas feiras, das 10:30h as 11:30h. As 
mulheres que integram a Rede Cegonha de Presidente Prudente serão encaminhadas à Clínica de 
Fisioterapia da Unoeste, onde farão uma triagem para marcar avaliação. Após avaliação 
fisioterapêutica serão encaminhadas ao atendimento individual ou em grupo, podendo este ser 
em solo ou em piscina.             
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL SUBMÁXIMA E PERCEPÇÃO SUBJETIVA DO ESTADO 
GERAL DE SAÚDE EM TABAGISTAS PASSIVOS 

 
ALESSANDRA MAYUMI MARQUES MASUDA  

IARA BURIOLA TREVISAN  
RENATA MARQUES DAVID  

ERCY MARA CIPULO RAMOS  
DIONEI RAMOS  

GABRIEL FAUSTINO SANTA BRÍGIDA  
 

Considerada a terceira causa de morte evitável no mundo e um importante problema de saúde 
pública, a exposição à poluição do ar por fumaça de tabaco (tabagismo passivo) é um fator de 
risco importante para o aumento de morbidade e mortalidade. Contudo, ainda não está 
totalmente elucidado a influência que essa exposição exerce sobre a capacidade funcional e 
percepção do estado geral de saúde em indivíduos saudáveis não tabagistas.  comparar a 
capacidade funcional e percepção subjetiva do estado geral de saúde de indivíduos tabagistas 
passivos antes e após a cessação da exposição com a de indivíduos sem histórico de exposição à 
fumaça de cigarro. Serão convidados a participar do estudo 94 indivíduos que serão divididos em 
dois grupos: tabagistas passivos, familiares dos participantes do programa de Orientação e 
Conscientização Antitabagismo da FCT-UNESP (n=47) e indivíduos saudáveis sem histórico de 
exposição à fumaça do cigarro (n=47). Todos os indivíduos serão avaliados em três momentos: M0 
(basal), após quatro e oito semanas de cessação da exposição à fumaça do cigarro, M1 e M2, 
respectivamente, quanto à capacidade funcional e percepção subjetiva do estado geral de saúde. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia - 
UNESP, Campus de Presidente Prudente-SP (processo nº 644.600). A análise estatística descritiva 
será utilizada para a caracterização clínica dos indivíduos estudados e a distribuição dos dados 
será avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk. Os dados paramétricos serão analisados através 
de variância para medidas repetidas seguida de teste Tukey. Para os dados não paramétricos será 
aplicado o teste Friedman seguido do pós-teste de Dunn. A comparação entre os grupos para 
todas as variáveis será por meio do teste t não pareado ou teste de Mann-Whitney, dependendo 
da distribuição dos dados. O nível de significância utilizado será de 5%.            
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AVALIAÇÃO DA HIDROLIPODISTROFIA GINÓIDE E DA GORDURA LOCALIZADA EM MULHERES 
PRATICANTE DE TÊNIS DE MESA 

 
GILBERTO HENRIQUE BRANCO LOPES  

MICHELE MIDORI WAKABAYASHI PERES  
BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI  

 
A Hidrolipodistrofia Ginóide (HLDG), popularmente conhecida como Celulite, apresenta-se com 
alteração do relevo cutâneo, modificações morfológicas, histoquímicas, bioquímicas e 
ultraestruturais nos adipócitos, além de alteração da derme e na microcirculação. Já, a gordura 
localizada contém as células gordurosas quais tem a capacidade de aumentar e diminuir o volume 
de acordo com a maior ou menor quantidade de gordura absorvida no seu interior. Alguns dos 
exames realizados na sua avaliação são antropometria, termografia e bioimpedanciometria. Esse 
estudo justifica-se pela influência do exercício físico na Hidrolipodristrofia Ginóide e gordura 
localizada, como também, pela inexistência de investigações, que utilizam métodos específicos de 
avaliação da gordura localizada e da Hidrolipodristrofia Ginóide para o esporte tênis de mesa. O 
objetivo deste estudo é avaliar a Hidrolipodistrofia Ginóide e a gordura localizada em praticantes 
de tênis de mesa de Presidente Prudente - SP. Participarão deste estudo 15 mulheres com faixa 
etária entre 15 e 25 anos que praticam tênis de mesa na cidade de Presidente Prudente - SP.  Este 
estudo foi submetido para análise ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob protocolo 
34657114.7.0000.5515. Para tal, será realizada uma avaliação corporal que consistirá de 
anamnese, antropometria, termografia de contato e fotografia. Para a análise dos resultados será 
confeccionado um banco de dados eletrônico, posteriormente será realizada a estatística 
descritiva para agrupar os resultados em valores de média e desvio padrão. Espera-se com esse 
estudo, por meio de métodos de avaliação específicos, encontrar um menor grau de HLDG nas 
praticantes de tênis de mesa, assim como, menor gordura localizada.            
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AVALIAÇÃO DA PREVALENCIA DE DISTURBIO VENTILATORIO OBSTRUTIVO POR MEIO DA 
CAPACIDADE VITAL LENTA EM COMPARAÇÃO COM O USO DA CAPACIDADE VITAL FORÇADA. 

 
JOELEN SOUZA ALVES  
BEATRIZ BROTO SILVA  

CAROLINE MAYURI SUGUYAMA REGINATO  
LETÍCIA GOMES COSTA  

FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN  
 

A espirometria é um exame que concede o diagnóstico das disfunções pulmonares e colabora para 
a classificação quanto a gravidade dos distúrbios. O diagnóstico de distúrbio ventilatório 
obstrutivo vem sendo subestimado pela presença de distúrbio ventilatório inespecífico ao ser 
efetuada a manobra da capacidade vital forçada (CVF), ao considerar a impressão clínica dos 
pacientes que fazem o teste. Por isso, tem sido preconizado o emprego da manobra da capacidade 
vital lenta (CVL) para verificar a possibilidade de um diagnóstico espirométrico mais preciso.  O 
objetivo do estudo é avaliar a prevalência de distúrbio ventilatório obstrutivo, na manobra de CVL, 
em indivíduos com diagnóstico espirométrico de distúrbio ventilatório inespecífico observado pela 
curva da CVF.  O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa n°1960 (CEP) e 
Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI) da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) (de 
acordo com a Resolução 466/2012 do CONEP).Serão avaliados 40 indivíduos de ambos os sexos, 
entre 18 à 80 anos, Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), os 
indivíduos serão conduzidos para a execução do procedimento experimental. Para realização do 
teste o indivíduo será orientado a estar na posição sentada em seguida será colocado o clipe nasal, 
e o espirômetro será conectado ao indivíduo, posteriormente será orientado a realizar uma 
inspiração máxima seguida de uma expiração máxima e forçada para se obter os valores da curva 
da CVF. Para obtenção da CVL o indivíduo também ficará em posição sentado, será orientado a 
respirar em eupneia por três ciclos já com o bocal da espirometria devidamente acoplado a boca e 
posteriormente o indivíduo fará inspiração máxima seguido de expiração lenta. Para se 
caracterizar o DVI, a CVF deverá estar diminuída, associada a normalidade nas relações VEF1/CVL 
(volume expiratório forçado no primeiro segundo/ capacidade vital lenta) e FEF25-75%/CVF (fluxo 
expiratório forçado médio na faixa intermediária). Será investigado através dos laudos 
espirométricos onde há presença de DVI com a manobra CVL, se anteriormente haveria presença 
de DVO na manobra CVL.        UNOESTE- UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA     
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AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DO BRONCOESPASMO INDUZIDO PELO EXERCÍCIO FÍSICO EM 

NADADORES 
 

REGIANE COISSI SANCHES  
LARICY MARTINS DA MATA  

MARIANA BEZERRA CARVALHO SILVA  
MARIANA FERNANDES PELLOSI  

MARIA EDUARDA VIANA MOREIRA  
FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN  

 
A asma é uma doença inflamatória reversível, caracterizada pela maior facilidade de diminuição da 
luz do brônquio das vias áreas inferiores e consequente variação do fluxo aéreo em resposta a 
estimulo broncoconstritores. Os pacientes apresentam sinais e sintomas de recorrentes sibilos, 
dispneia, aperto no peito e tosse. No Brasil, os índices ainda permanecem elevados e ao redor de 
20% para as duas faixas etárias. Sendo maior a prevalência em atletas que consomem maior 
quantidade de oxigênio. Existem vários tipos de asma, como a asma induzida pelo exercício físico 
(AIE) ou broncocontrição induzida pelo exercício (BIE), ocorre pela prática de atividade física 
vigorosa que induza um espasmo nos brônquios. O esforço tem duração de 6 minutos, podendo 
ser feito em corrida ou em bicicleta ergométrica atingindo uma frequência cardíaca máxima de 80 
à 90%. Caracteriza se como broncoespasmo induzido pelo exercício a diminuição de 20% a 25% do 
peak flow (pico de fluxo expiratório) logo após exercícios em pessoas asmáticas, atletas.   Verificar 
a variação dos parâmetros espirométricos antes e após a execução do protocolo de 
broncoprovocação estimulada pelo exercício físico.  Serão avaliados 40 individuos, 20 no grupo de 
nadadores (grupo 1) onde deverão ser atletas da natação e estar em regime de treinamento seis 
vezes por semana durante 3 horas por dia. O grupo de sedentários (grupo 2) contendo 20 
individuos sedentarios. Ambos os grupos possui faixa etária de 15 a 25 anos e de ambos os 
gêneros. O projeto teve aprovação sob o numero 1958. Será instalado no terço distal do osso 
esterno uma cinta de captação e, no punho, um receptor de frequência cardíaca, Será mensurada 
a pressão arterial (PA) por método não invasivo e a saturação de pulso de oxigênio (SpO2), por 
método não invasivo com o oxímetro. Logo após, permaneceram sentados e ira introduzir o bocal 
do espirômetro até a boca, inspirar o máximo que conseguir, com posterior expiração forçada 
sendo registrada a curva da Capacidade Vital Forçada (CVF), para o diagnóstico espirométrico pré-
exercício físico, haverá repetição da manobra da CVF do teste de esforço em esteira ergométrica 
em 5, 10, 15, 20 e 30 minutos do término do exercício. A esteira ergométrica estará em uma 
inclinação de 10%, e velocidade controlada para atingir a frequência cardíaca máxima (220 menos 
a idade) durante 8 minutos. O teste de broncoprovocação por exercício será considerado positiva 
se ocorrer redução maior que 10% no VEF1, ou decréscimo de 25% da FEF25%-75%. A 
variabilidade da frequência cardíaca será mensurada em respouso durante 30 minutos antes do 
teste na esteira ergométrica. A análise dos dados ocorrerá pela utilização de 1000 intervalos RR 
consecutivos. Para dois grupos, será realizado o teste t-student. Os casos de distribuição não 
normal será realizado o teste Mann-Withney. Serão considerados significativos os valores de p 
menos que 0,05.       Comitê de Ética em Pesquisa e ao Comitê Assessor de Pesquisa Institucional     
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AVALIAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE DESMAME VENTILATÓRIO EM PACIENTES 
PORTADORES DE TRAUMA CRÂNIOENCEFÁLICO SUBMETIDOS A UM PROTOCOLO DE TREINO DE 

ENDURANCE MUSCULAR RESPIRATÓRIO 
 

EDMAR RAMOS MOTA  
ANDERSON DAMASCENO AOKI  

GIOVANA FERNANDES DOS SANTOS  
DÉBORA VASCONCELOS VERÍSSIMO  

GUSTAVO NAVARRO BETÔNICO  
FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN  

 
O traumatismo cranioencefálico (TCE) é um tipo de contusão ou ainda lesão da cabeça, pode 
ocorrer lentamente ou no decorrer de algumas horas. Estes pacientes desenvolvem insuficiência 
respiratória do tipo ventilatória e usam ventilação mecânica invasiva (VMI). Muitos pacientes com 
TCE tem VMI prolongada e necessitam de um treino de endurance muscular respiratório. 
Entretanto não foi estabelecido um programa de treino de "endurance" dirigido aos músculos 
respiratórios com forte evidência científica : o presente estudo visa avaliar os resultados do uso de 
um protocolo de treino de endurance muscular respiratório com relação a mortalidade, o sucesso 
do desmame, o fracasso do desmame, a alta da UTI e a alta hospitalar.  o estudo será 
retrospectivo, não intervencionista e avaliará prontuários. O estudo foi aprovado pelo comitê de 
ética e pesquisa da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste)Nº 1956. Os prontuários analisados 
deverão pertencer a pacientes com diagnóstico de TCE internados na UTI do Hospital Regional no 
período de junho a dezembro de 2013. Para serem incluídos no grupo de estudo, os pacientes 
deverão ser de ambos os gêneros, ter idade entre 15 a 40 anos e ter sido submetidos a VMI com 
entubação ou traqueostomia, assim como incluídos no protocolo de treinamento muscular 
respiratório instituído pela equipe de fisioterapeutas especialistas do Hospital Regional de 
Presidente Prudente. Após a inclusão dos pacientes no grupo de estudo analisaremos os 
prontuários para posterior registro dos dados da pesquisa entre eles: prevalência de mortalidade, 
fracasso do desmame, sucesso do desmame, alta da UTI, alta hospitalar e dias de internação 
hospitalar.             
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AVALIAÇÃO POSTURAL EM CRIANÇAS E A RELAÇÃO COM A FORMA DE CARREGAR O MATERIAL 
ESCOLAR 

 
ANDRESSA APARECIDA MARTINS DE SOUZA  

DANIELI FERNANDES DA SILVA  
LETICIA ESTEVAM ENGEL  

CARLOS ALBERTO ALVIM FRANZINI JUNIOR  
RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA  

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI  
 

A postura incorreta no dia a dia associada ao uso inadequado de mochilas em escolares podem 
apresentar riscos para disfunções da coluna vertebral fato que determinará a qualidade de vida na 
fase adulta.  Sendo assim, os objetivos deste estudo são: analisar a prevalência de utilização e 
forma de uso de mochilas escolares em crianças de uma escola do ensino fundamental; avaliar a 
postura estática; orientar sobre a forma adequada de carregar o material escolar e 
posicionamento em sala de aula e para estudar em casa.  A amostra será composta de 50 
indivíduos aleatorizados de ambos os sexos, com idade cronológica entre 6 a 10 anos que se 
apresentam matriculados entre o 1° e 4° ano do ensino fundamental da escola municipal de 
Narandiba/SP. Já os critérios de exclusão serão apresentar alterações posturais anteriormente 
diagnosticadas e em tratamento além da não assinatura dos termos. Este estudo foi previamente 
aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Unoeste, SP (protocolo n°1980). A coleta de dados 
iniciará com o preenchimento de um formulário que abrangerá a identificação dos sujeitos pela 
determinação do sexo, idade cronológica, posicionamento adotado durante o dia e para dormir, 
modo de transporte dos materiais escolares: o tipo, peso e a forma de carregar, além da coleta da 
altura e peso corporal dos sujeitos. Também fará parte deste formulário à análise de 
posicionamentos pelos sujeitos em determinadas atividades diárias. Para a análise da postura 
estática, será utilizado o Instrumento de Avaliação Postural (IAP). Além disso, serão entregues 
panfletos educativos para toda comunidade escolar com o intuito de orientar sobre a forma 
adequada de carregar o material escolar e posicionamento em sala de aula e para estudar em 
casa. Os sujeitos que apresentarem alterações e que necessitem de tratamento serão 
encaminhados a locais especializados. Para análise dos resultados será confeccionado um banco 
de dados eletrônicos e serão considerados significativos os valores de p < 0,05.       CCPq - 
Unoeste     
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EFEITO DA ELETROESTIMULAÇÃO NERVOSA TRANSCUTÂNEA DO NERVO TIBIAL POSTERIOR NO 
TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MISTA  

 
NAYHARA DOMINGUES  

ANA PAULA CUSTODIO DE ALMEIDA  
ELLENE CRISTINE LOPES DE OLIVEIRA  

GEOVANA BRIGATTI PEREIRA  
ALINE ANÉZIO  

ANGÉLICA MÉRCIA PASCON BARBOSA  
BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI  

GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES  
 

A Incontinência Urinaria (IU) é definida como qualquer perda de urina podendo ser classificada em 
Incontinência Urinária de Esforço (IUE); Incontinência Urinária de Urgência (IUU); e a Incontinência 
Urinária Mista (IUM) que é a junção dos dois tipos citados acima (ABRAMS, 2002). Além dos 
comprometimentos físicos, a IU também pode gerar consequências que envolvem os aspectos 
psicossociais, interferindo negativamente na qualidade de vida da paciente (MELO, 2011). A 
Eletroestimulação Nervosa Transcutânea (TENS) no nervo tibial posterior é um recurso 
eletroterápico usado no tratamento da IUM, pois inibe a atividade detrusora, diminuindo assim 
seus sintomas (AMARENCO et al, 2003; MENEFEE, WALL, 2005). Por ser a IUM o tipo de 
incontinência que mais interfere de modo negativo na qualidade de vida, o presente estudo 
justifica-se em razão de o TENS ser um procedimento não invasivo, de baixo custo, fácil 
aplicabilidade e que apresenta grande aceitação entre as mulheres. Espera-se que após 20 sessões 
de eletroestimulação no nervo tibial posterior, haja melhora nos sintomas da IUM. Trata-se de um 
estudo clínico longitudinal onde serão incluídas aproximadamente 40 mulheres com diagnóstico 
de IUM confirmado pelo Estudo Urodinâmico (EU), sendo divididas de forma aleatória em dois 
grupos, sendo o grupo 1 denominado grupo tratamento, e o grupo 2, grupo controle. As 
participantes terão seus dados pessoais colhidos, assinarão o TCLE e responderão aos 
questionários OAB-V8 e King´s Health Questionnaire (KHQ). Preencherão também o Diário 
Miccional (DM) e o Diário de Perda Urinária (DPU). No grupo 1 a eletroestimulação nervosa 
transcutânea no nervo tibial posterior será utilizada como único recurso de tratamento para a 
IUM, já no grupo 2 os eletrodos do TENS serão posicionados, o equipamento será ligado, mas a 
intensidade não será modificada. Após o término das 20 sessões as participantes serão reavaliadas 
e o resultado do EU será registrado para posterior análise. A análise estatística do Questionário 
OAB-V8 e do KHQ será realizada respectivamente pelo teste Paired e pelo cálculo de escores dos 
domínios para comparação dos resultados pré e pós intervenção fisioterapêutica. Este projeto foi 
submetido a avaliação do CEP com o número de protocolo 2154 e aguarda parecer.       Unoeste     
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EFEITO DA TERAPIA CONTRASTE EM JOGADORAS DE VOLEIBOL. 
 

HELIARD RODRIGUES DOS SANTOS CAETANO  
EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO  

GUILHERME OLIVEIRA MARTINS DE LIMA  
ROBSON CHACON CASTOLDI  

MARCELO JOSE ALVES  
ALINE DUARTE FERREIRA CECCATO  

 
Estudos dizem que o exercício físico é definido como uma situação que retira o organismo de sua 
homeostase, pois implica no aumento da demanda energética da musculatura exercitada, 
consequentemente, do organismo como um todo. No esporte, tem sido utilizada nos processos de 
recuperação pós esforço, com o intuito de recuperação para volta aos treinos. Objetivo será 
verificar os efeitos da técnica de contraste sobre a recuperação pós esforço de atletas de vôlei. O 
estudo foi submetido ao comitê de ética em pesquisa da Universidade do Oeste Paulista, com 
protocolo do CAAE do comitê de ética n° 34337214.1.0000.5515. Serão voluntárias deste estudo 
18 jogadoras de voleibol juvenis com idade entre 17 e 18 anos pertencentes à cidade de 
Presidente Prudente - SP com tempo de prática mínimo superior a um ano. As voluntárias serão 
divididas de forma randomizada em dois grupos distintos, Grupo controle (GC) com nove 
jogadoras e Grupo tratado (GT) também com nove jogadoras, haverá uma coleta no período de 
repouso para verificar a concentração plasmática de CK e LDH em todas as jogadoras, em seguida 
realizarão treino especifico de vôlei, ministrado pelo próprio treinador. Imediatamente após este 
processo as atletas do GC ficarão em repouso na posição sentada por 16 minutos e as atletas do 
GT serão submetidas ao tratamento de contraste que constitui de imersão em água fria e quente 
de membros inferiores ate a espinha ilíaca antero superior em um tambor de 260 litros por um 
período de 16 minutos. Serão coletadas novas amostras após o protocolo experimental, para 
acompanhamento das concentrações plasmáticas CK e LDH após 24, 48 e 72 horas, neste 
momento as jogadoras não poderão realizar qualquer tipo de exercício para não influenciar na 
dinâmica do CK e LDH. A percepção de recuperação será referida pelas participantes por meio de 
uma escala Likert de percepção de esforço durante 75 minutos, e após o protocolo experimental 
será acompanhado a percepção de recuperação 24, 48 e 72 horas. A variabilidade da freqüência 
cardíaca (VFC) será monitorada, visando à recuperação da modulação autonômica. Durante o 
protocolo experimental serão realizadas marcações no traçado para indicar o início e término de 
cada procedimento (treinamento e contraste ou treinamento e recuperação passiva), bem como 
nos tempos de 3, 5, 7, 9, 11, 15, 30, 45, 60 e 75 minutos da recuperação. Adicionalmente será 
avaliada por 30 minutos de repouso deitadas sobre colchonetes após protocolo experimental 24, 
48 e 72 horas. Os dados serão apresentados em média e desvio padrão. Para verificar se há 
normalidade entre os dados será utilizado o teste Shapiro Wilkins. Para comparação entre os 
resultados do GC e GT será utilizada a análise de variância Two-Way (ANOVA), valores de P < 0,05 
serão considerados significativamente significativos. O programa computacional utilizado será o 
Minitab® Statistical Software 15.1.0.0 (2006).       Unoeste     
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EFEITOS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E FATORES METEOROLÓGICOS NAS DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP 

 
IRIS CRISTINA CORIPIO  
MARCELI ROCHA LEITE  

RENATA MARQUES DAVID  
DIONEI RAMOS  

ERCY MARA CIPULO RAMOS  
GABRIEL FAUSTINO SANTA BRÍGIDA  

 
A poluição atmosférica está associada com o aumento crescente da morbimortalidade de 
indivíduos expostos em grandes centros urbanos. Entretanto, cidades do interior de São Paulo, 
como Presidente Prudente, vem apresentando um aumento da frota e do fluxo de veículos 
automotores, além de possuir usinas sucroalcooleiras adjacentes como importantes fontes de 
emissão de poluentes, o que pode levar a um aumento da concentração de poluentes 
atmosféricos e do número de internações hospitalares. Contudo, ainda existem poucos estudos na 
literatura que avaliem a relação entre poluição atmosférica e internações hospitalares por 
doenças cardiovasculares em cidades interioranas. Investigar os efeitos da poluição atmosférica e 
dos fatores meteorológicos nas internações por doenças cardiovasculares.  Dados diários de 
internações hospitalares de adultos, com idade entre 45 e 79 anos, residentes da cidade de 
Presidente Prudente/SP, serão adquiridos através do banco de dados do SUS (DATA-SUS), 
relacionados às doenças cardiovasculares (CID10 - I00 a I99). Os níveis médios diários dos 
poluentes atmosféricos (MP10, NO2) e os dados de temperatura (T) e umidade relativa do ar (UR) 
serão obtidos junto a CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), onde dispõe 
de uma estação fixa na cidade de Presidente Prudente/SP.        Fapesp (Fundação de amparo à 
pesquisa do Estado de São Paulo).     
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ESTUDO COMPARATIVO DA EFETIVIDADE ERGONÔMICA E GINÁSTICA LABORAL EM UMA 

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DO INTERIOR DE SÃO PAULO. 
 

BRUNA AFONSO CANCIAN  
RAIANE RAFAELE DA SILVA FERREIRA  

PALOMA PELLOSI  
THAYNÁ ARAUJO MAIOLINI COSTA  

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA  
 

Com a chegada da Era Industrial, crescentes inovações, concomitante a maiores índices de 
produção, exigiram uma brupta reestruturação da excelência do trabalhador. Conectivo a isto, 
condições desfavoráveis obtendo como resultado malefícios à saúde, dentre elas, doenças 
ocupacionais ocasionadas pelo excesso de esforço físico. Devido essa grande demanda de 
exigências, os ambientes de trabalho se tornaram verdadeiros campos de batalhas e impactantes 
à saúde do trabalhador.Dessa necessidade de melhorar as condições de trabalho e a qualidade de 
vida do trabalhador, emergiu a Ergonomia como agente proativa conscientizadora sobre a 
biodinâmica funcional e comportamental dentro do contexto laboral. Com propósito 
intervencionista, a ginástica laboral é acionada como ferramenta complementar a ergonomia no 
ambiente ocupacional, melhorando a mobilidade articular, força muscular e resistência física, 
aumentando a autoestima, reduzindo o stress, além de diminuir os custos médicos da empresa, a 
rotatividade de mão de obra e absenteísmo trabalhístico. Tivemos o interesse em verificar as 
incidências dolorosas do sistema musculoesquelético ocasionadas pelo mau uso postural por 
sobrecarga excessiva ou através do uso de um imobiliário inadequado e assim sendo, quantificar 
os resultados de uma intervenção ergonômica associada a ginástica laboral em funcionários de 
uma farmácia de manipulação do interior de São Paulo. O presente estudo experimental será 
desenvolvido com 7 funcionárias de uma farmácia de manipulação. As trabalhadoras serão 
divididas em dois grupos: Grupo Controle, o qual receberá apenas orientações verbais, e o Grupo 
Intervenção, que receberá efetiva intervenção ergonômica no local de trabalho e de ginástica 
laboral 2 vezes por semana , 2 vezes ao dia, uma no período da manhã e outra ao final do dia, com 
duração de 10 minutos cada, durante 12 semanas. A participação das trabalhadoras farmacêuticas 
químicas serão voluntárias, sem ônus nem horas extras. Todas serão devidamente informadas a 
respeito dos procedimentos do estudo, lerão e assinarão o termo de consentimento livre e 
esclarecido. Este estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade 
Unoeste de Presidente Prudente, SP, Brasil.(Protocolo nº 1988). As trabalhadoras responderam a 
um questionário autoaplicativo correspondente a dor e localização da mesma, antes, durante e 
após as 12 semanas de intervenções, através do Diagrama de Corlett, ilustração corporal que 
permite a marcação da dor no local exato indicado pelo participante. Simultaneamente ao uso 
deste, a Escala Visual Analógica, mensurará a dor cientificamente, direcionando o paciente quanto 
à intensidade da dor, onde o número 0 (zero) significa ausência de dor e o número 10, máximo, 
significará uma dor insuportável. Para análise dos resultados confeccionaremos um banco de 
dados eletrônico. Como se trata de amostras dependentes, os casos de distribuição normal serão 
analisados pelo teste t de Student.        Não há.     
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ORIENTAÇÃO EM FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES, FAMILIARES E CUIDADORES: 
VISÃO PARA NEUROPLASTICIDADE 

 
PAULA TAKEUTI  

ERIKA DOURADO DE SOUZA  
MAGDA CAMPOS CURCINO  

ANA BEATRIZ SEGATTO PIGNATTI  
THAIRYNE OLIVATO  

ELIANE FERRARIA CHAGAS  
 

O sistema nervoso é capaz de modificar a organização funcional e estrutural de elementos neurais 
frente às exigências adaptativas do ambiente, caracterizando o termo neuroplasticidade. Na 
reabilitação de indivíduos com lesões neurológicas como traumas e doenças cerebrovasculares, os 
6 primeiros meses após a lesão são cruciais e é neste período que o processo de recuperação se 
encontra potencializado, indicando a importância do início precoce de intervenção terapêutica. 
Em razão da grande demanda de pacientes e insuficiência das ofertas de serviços especializados 
pelo SUS na área de Fisioterapia e Reabilitação, tem sido cada vez mais difícil os pacientes se 
beneficiarem nessas circunstâncias.  O projeto possui o intuito de avaliar indivíduos acometidos 
por afecções neurológicas, analisando o quadro disfuncional e o contexto domiciliar em que se 
encontram, de modo a orientá-los juntamente com seus familiares/cuidadores.  O projeto 
acontece no Centro de Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) da 
FCT/UNESP e é realizado por meio de uma avaliação inicial, mediante agendamento prévio, 
seguido de reavaliações no 15º e 30º dia subsequentes para reorientação conforme cada caso. A 
avaliação consiste numa entrevista para obtenção de dados pessoais e da lesão. São aplicados a 
Escala de Equilíbrio de Berg, Índice de Barthel Modificado e uma Planilha de Tarefas para avaliar 
posicionamentos, mudanças de decúbito, atividades funcionais e de vida diária. A partir dos dados 
obtidos, são feitas as orientações que contemplam: realização de exercícios, adaptações 
domiciliares, posicionamento apropriado, cuidados gerais, explicação sobre a doença e demais 
informações necessárias. Essas informações são apresentadas em material impresso 
acompanhadas de imagens fotográficas e explicações para serem realizados em casa. Todos os 
indivíduos são informados quanto às características do estudo e, em concordância, assinam o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 
Seres Humanos da FCT/UNESP sob o protocolo nº 26/2011.       Pró-Reitoria de Extensão 
Universitária     
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O TRATAMENTO DAS ESTRIAS NACARADAS POR MEIO DA APLICAÇÃO DO PEELING MECÂNICO 
 

ISABELLA MARIA GONÇALVES SILVA  
MICHELLE SOARES PINHEIRO  

STEPHANIE DORNELAS CESÁRIO  
BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI  

 
A pele é de vital importância e constitui aproximadamente 16% do peso corporal, desempenhando 
funções de proteção, sensação, regulamentação e defesa. Ela é formada por epiderme, derme e 
tela subcutânea, sendo a derme a camada mais profunda da pele, cuja elasticidade é devido à 
presença de fibras de colágeno e elastina, que podem sofrer alterações surgindo estrias atróficas. 
O surgimento das estrias tem relação com diversos fatores, tais como: fatores genéticos, gravidez, 
medicamentos corticosteroides, alterações hormonais e até mesmo sobrecarga de exercícios 
físicos e aumento de massa muscular. A ocorrência das estrias se dá entre 12 e 15 anos no sexo 
feminino e masculino. Dentre os recursos fisioterapêuticos utilizados para seu tratamento estão os 
peelings mecânicos, que são procedimentos de esfoliação não cirúrgicos e não invasivos 
conhecido, também, como microdermoabrasão, no qual remove lesões superficiais, cicatrizes e 
até manchas melhorarando a aparência da epiderme e diminuindo as alterações na cútis.  Este 
trabalho terá como objetivo verificar os efeitos do tratamento utilizando peelings mecânicos em 
estrias atróficas. Serão selecionadas 10 participantes do sexo feminino que concordarão com o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a realizar 10 sessões, semanais consistindo de 
higienização da pele, peeling de cristal ou diamante, aplicação tópica de vitamina C. Para analisar a 
eficácia dos diferentes peelings e comparar os resultados alcançados, será realizada a 
fotodocumentação por meio de fotos antes e depois do tratamento. Para a análise dos resultados 
será confeccionado um banco de dados eletrônico e realizado o teste de normalidade Shapiro-
Wilk. Nos casos de distribuição normal os dados serão analisados pelo teste t de student e sendo 
eles de distribuição não normal por meio do teste de Wilcoxon. O programa a ser utilizado é o 
SPSS 16.0 e serão considerados significativos os valores de p menor que 0.05. Espera-se que neste 
estudo ao final de 10 sessões haja uma diminuição do tamanho das estrias, bem como a 
diminuição da sua espessura e evidente melhora do aspecto da pele a ser tratada.             
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PREVENÇÃO E COMPARAÇÃO DE POSTURAS EM CADEIRAS ERGONOMICAS E NÃO ERGONOMICAS 
NA UNIVERSIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
LUCIANA DE CASTRO MOTA  

LUCYMILLA LIZANDRA OLIVEIRA GUIMARO  
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA  

GABRIELE DOS SANTOS SILVA  
THAOANE APARECIDA CANO TOLEDO  

 
A necessidade de estudar as adequações no ambiente de trabalho fez com que a ergonomia se 
desenvolvesse e passasse a exercer relevante papel na adaptação das atividades rotineiras quanto 
ao ambiente.A justificativa do estudo era a importância da ergonomia para o desempenho das 
atividades de trabalhos e estudos, analisou-se que a influência da ergonomia e impacto 
provocados no desempenho das atividades acadêmicas teve sua justificativa. Pois serviu de 
instrumento para concluir as decisões da direção da universidade, por exemplo, a real necessidade 
de adequar o ambiente acadêmico, diminuindo a incidência de desconfortos e dores nas costas,de 
acordo com as normas e padrões no que referia-se à ergonomia no ambiente educacional Este 
estudo tem como objetivo geral de comparar a postura dos acadêmicos sentados em cadeiras 
ergonômicas e não ergonômicas e suas influências em dores nas costas.Assim verificar o seu 
impacto na vida acadêmica. E como objetivo específicos de comparar a postura em cadeiras 
antigas e cadeiras novas ergonômicas em uma universidade do interior do Estado de São Paulo O 
estudo será realizado em uma universidade do interior do Estado de São Paulo,onde haverá a 
comparação na postura sentada de 40 acadêmicos,sendo dez (10)do sexo feminino e trinta (30) do 
sexo masculino, matriculados,e cursando a graduação de engenharia civil integral.Todos os 
participantes da pesquisa assinarão termo de consentimento,autorizando a observação e a 
comparação deste estudo, receberão também um questionário de avaliação postural e dor,para 
possíveis exclusões de alterações posturais já pré-existente.Os alunos que apresentarem os 
critérios de exclusão ou não aceitarem participar do estudo,serão separados em uma fileira ao 
lado dos alunos que participarem. E assim,os que não fizerem parte do estudo, assinarão um 
termo de consentimento alegando os motivos específicos da não participação de tal. Atualmente 
os acadêmicos da instituição estão utilizando cadeiras novas ergonômicas e os mesmo serão 
observados em um período de aula. O estudo ocorrera em uma sala de aula desta instituição para 
comparar o conforto e a postura entre cadeiras antigas e cadeiras novas ergonômicas por 
fotografia e filmagem as alterações e possíveis desconfortos posturais que ocorrerão durante este 
período.Os alunos ficarão sentados durante um período de aula,de 4 hs, sendo das 13;30 as 17:30 
havendo uma pausa as 15:30 e um retorno à sala de aula às 15:45,onde utilizara as cadeiras 
antigas desta instituição.No dia seguinte,no mesmo período,os alunos voltarão a utilizar as 
cadeiras novas ergonômicas, para ocorrer um feedback.Logo a seguir será aplicada a escala visual 
analógica (EVA),e para analise da postura sentada do aluno,por meio do método RULA que permiti 
obter uma avaliação da sobrecarga biomecânica dos membros.O projeto foi aprovado pelo Comitê 
de Ética da Unoeste(CAAE:2009).       Financiador próprio      
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PROGRAMA DE INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA HEMODIÁLISE: ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM TRATAMENTO DIALÍTICO  

 
LIVIA LAÍS FACCIOLI  

LAYANE LOPES NAPOLEÃO  
GABRIELA SAMARTINO ZAVANELLI  

CAROLINE BRAUN  
SUSIMARY APARECIDA TREVIZAN PADULLA  

 
Doenças crônicas não transmissíveis são as enfermidades que apresentam como características 
uma etiologia incerta, múltiplos fatores de risco, longos períodos de latência, curso prolongado, 
origem não infecciosa e estarem associadas a deficiências e incapacidades funcionais (OPAS, 
2003). Entre as doenças crônicas está a Doença Renal Crônica (DRC) que é desenvolvida após um 
dano renal inicial que caracteriza-se pela destruição dos néfrons com perda progressiva da função 
dos rins. Um dos tratamentos utilizados na DRC é a hemodiálise, que de acordo com a Sociedade 
Brasileira de Nefrologia (SBN) estimou que 97.586 pessoas se encontravam em tratamento 
dialítico no Brasil em 2012. O tratamento dialítico limita as atividades dos pacientes, favorecendo 
ao sedentarismo, a deficiência funcional, a depressão e ansiedade, fatores que refletem na sua 
qualidade de vida. Preocupados com os pacientes renais crônicos que realizam hemodiálise 
criamos um programa de intervenção fisioterapêutica para estes indivíduos que é realizado no 
Instituto do Rim da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente - SP.  O objetivo deste 
programa de intervenção fisioterapêutica na hemodiálise é amenizar as conseqüências do 
tratamento dialítico em pacientes renais crônicos como a imobilidade, o sedentarismo, o 
isolamento social e consequentemente melhorar a qualidade de vida destes pacientes. Conforme 
a Resolução 466/2012, que regulamenta a pesquisa com seres humanos, o PROGRAMA DE 
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA HEMODIÁLISE faz parte do projeto intitulado "Qualidade de 
vida de pacientes com insuficiência renal crônica que realizam hemodiálise na Santa Casa de 
Misericórdia de Presidente Prudente - SP", o qual foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa Humana da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus Presidente 
Prudente (UNESP) com o protocolo de n. 97/2011. As sessões são realizadas individualmente, duas 
vezes por semana, com duração de 15 minutos para cada paciente, durante o período de 
realização da hemodiálise. Antes de iniciar os exercícios os parâmetros cardiorrespiratórios de 
cada paciente são observados na ficha da enfermagem. Os exercícios utilizados durante as sessões 
são exercícios ativos, exercícios ativos assistidos, exercícios de fortalecimento muscular tanto em 
membros superiores quanto em membros inferiores e exercícios respiratórios. Os pacientes 
executam as atividades propostas sem dificuldades, dentro dos limites de resistência impostos 
pela saúde de cada um e sem movimentar o membro fistulado durante a realização dos exercícios. 
Em cada sessão dispomos de objetos diferentes como bolas, balões, línguas de sogra, faixas 
elásticas, para tornar a terapia mais prazerosas e menos monótona. Os pacientes são avaliados 
periodicamente por escalas de avaliações como Barthel, SF-36, Inventário de Estratégias de 
Enfrentamento, que permitem analisar a evolução funcional e a melhora da qualidade de vida de 
cada participante.             
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RELAÇÃO ENTRE CONSUMO DE O2, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) E FORÇA MUSCULAR 
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O consumo de oxigênio (VO2) é a capacidade do organismo em captar e se dispor do mesmo para 
criação de energia. O aumento do trabalho muscular acarretará no aumento do VO2 devido a uma 
exigência maior de oxigênio nos músculos ativos. Com o aumento da intensidade do esforço em 
indivíduos com alto treinamento ocorrerá um maior gasto energético e consequentemente haverá 
uma elevação de VO2. Estudos mostram que indivíduos sedentários possuem um índice de massa 
corporal (IMC) alto e um nível de consumo de O2 baixo pelo padrão da resistência 
cardiorrespiratória, resultante da inatividade física, prejudicando a força muscular respiratória. A 
avaliação muscular respiratória consiste em um método de grande importância para a fisioterapia 
respiratória pela sua especificidade, pois consiste em investigar, além das condições da força, o 
desempenho mecânico dos músculos da respiração, através das variáveis pressão inspiratória 
máxima (PImáx) e da pressão expiratória máxima (PEmáx) e assim obter dados sobre a força do 
conjunto dos músculos inspiratórios e expiratórios. Para a medida das pressões respiratórias 
máximas, somam-se a esses fatores a integridade da caixa torácica, o volume pulmonar, o drive 
respiratório e massa muscular. Atualmente as mensurações das pressões respiratórias podem 
estar diminuídas por condições fisiológicas, como sedentarismo, obesidade, doenças respiratórias, 
além das cardiopatias , assim, aumentando as morbidades. Portanto, é de suma importância 
alertar a população sobre a importância da atividade física, como forma de prevenção primária e 
secundária, a fim de limitar danos causados por doenças relacionadas ao sedentarismo. O objetivo 
do presente estudo é avaliar o consumo de oxigênio em indivíduos por meio da equação indireta 
de VO2 MÁX, IMC (índice de massa corpórea) e a força muscular respiratória em universitários 
sedentários e ativos. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê Assessor de Ética em pesquisa 
com o parecer nº1954. Foram avaliados 20 indivíduos de ambos os gêneros com idade entre 18 a 
24 anos, sendo grupo I composto por 10 universitários ativos e grupo II composto por 10 
universitários sedentários, mediante a utilização do termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE) assinado pelos componentes de acordo com a resolução 466/2012. Para avaliação do 
consumo de oxigênio (VO2), utilizamos a equação indireta de Cáceres et AL.(2012),para o IMC 
(índice de massa corpórea) utilizamos peso/altura (cm²) e para a força muscular respiratória 
utilizamos a manovacuometria.            
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As doenças coronarianas (DAC) são as maiores causadoras de mortes e como tratamento a 
revascularização do miocárdio pode ser considerada. Para reabilitar um paciente pós cirúrgico, a 
fisioterapia utiliza-se de exercícios de fortalecimento muscular, entretanto esses exercícios 
requerem equipamentos de auto custo.Espera-se neste estudo que haja alterações quando à 
capacidade funcional, qualidade de vida nestes pacientes cardiopatas que estão na fase II da 
reabilitação cardiovascular após o uso de cordas elásticas como objeto de tratamento alternativo 
ao uso de máquinas na RCV.  Avaliar a os efeitos de um treinamento resistido com a utilização de 
cordas elásticas na força muscular, capacidade funcional, composição corporal, qualidade de vida 
num programa de reabilitação cardiovascular em pacientes que estão na fase II da reabilitação 
cardiovascular.  : Serão incluídos no estudo 20 pacientes de ambos os sexos, todos realizarão 
treinamento resistido com cordas elásticas.Com duração de 8 semanas, onde o as sessões terão 
duração de 60 minutos, duas vezes por semana, a capacidade funcional será realizada através o 
teste de caminhada de 6 minutos, composição corporal através da antropometria, força muscular 
através do dinamômetro.            
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A incidência do câncer vem aumentando e se tornou um problema de saúde pública mundial, 
sendo considerada uma das principais causas de morte no Brasil, com grande proporção nos 
órgãos da região abdominal alta e baixa. Pacientes acometidos nessas regiões passam por 
procedimentos cirúrgicos com fins diagnóstico e terapêutico, que significa incisão da parede 
abdominal, o que trás várias alterações corpóreas e pode comprometer a função pulmonar 
normal, afetando as capacidades e volumes pulmonares, além do imobilismo no leito. Dentre as 
estratégias a serem utilizadas para minimizar as complicações está a fisioterapia respiratória que 
utiliza meios e técnicas de avaliação e tratamento que, contribui para prevenir, reverter ou 
minimizar disfunções ventilatórias, promovendo a máxima funcionalidade e qualidade de vida dos 
pacientes. Este estudo visa analisar a eficiência da técnica fisioterapêutica de padrão ventilatório 
com relação a expansibilidade torácica, intensidade de dor e força muscular 
respiratória        Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) Foram realizadas 
avaliações no período hospitalar em uma paciente no pós cirúrgico inicial, sendo a mesma 
identificada e aplicado um questionário contendo informações quanto à doença, 
presença/ausência de fatores de risco e doenças associadas, e foram mensurados a Pressão 
Inspiratória máxima (PImax), a Pressão Expiratória máxima (Pemax), a mobilidade torácica e a 
intensidade da dor (EVA), antes da intervenção e ao final dela. Este estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP, protocolo nº 17/2011, de acordo com a Resolução 
196/96, do Conselho Nacional de Saúde. A participante após entender o estudo, assinou um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O protocolo fisioterapêutico consistiu na realização 
de padrão ventilatório com uma inspiração lenta e progressiva até a capacidade pulmonar total, 
mantendo uma pausa (apneia) de 3 segundos e expiração lenta e suave com freno labial. Em 
seguida a inspiração fracionada, feita com uma inspiração lenta e suave seguida de pausa de 3 
segundos, e repetir essa ação até que se alcance a capacidade pulmonar total, onde se pede mais 
uma pausa de 3 segundos e na sequência a expiração em freno labial. Cada manobra foi executada 
pelo paciente em 2 séries com 10 repetições. Resultados: Houve melhora no quadro geral da 
paciente, em relação a intensidade da dor, que antes da intervenção estava de 5 e apos de 2 
pontos na escala visual analógica, a mobilidade torácica teve um aumento de 4 cm na perimetria e 
por fim um aumento de 30 por cento na força da musculatura inspiratória e de 20 por cento na 
força da musculatura expiratória. Conclusão: A técnica fisioterapêutica de padrão ventilatório 
empregada na paciente estudada foi eficiente quanto a melhora na expansibilidade torácica, 
intensidade de dor e força muscular respiratória.    
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O autismo é classificado como transtorno invasivo do desenvolvimento, que geralmente se 
manifesta antes da idade de três anos com presença de déficits de interação social, comunicação e 
comportamento restrito e repetitivo. A reabilitação equestre contribui para melhor 
desenvolvimento psicomotor da criança, além do contato com o cavalo, profissionais envolvidos e 
o meio colaborar para melhora da autoconfiança e segurança. Sendo assim, este estudo teve 
como objetivo propiciar reabilitação equestre em indivíduo com autismo.        Proext 00418 Há 
dois anos um individuo (sexo masculino, 5 anos de idade) com diagnóstico clínico de autismo faz 
sessões no Programa "Atuação Multidisciplinar na Reabilitação Equestre" no Centro de 
Reabilitação Equestre da Universidade do Oeste Paulista (Cadastro na Pró-Reitoria de Extensão e 
Ação Comunitátia da UNOESTE, sob o número 00418), as quais ocorrem uma vez por semana com 
duração de 40 minutos de terapia (preparação e montaria com atividades psicomotoras). Em 2012 
as sessões consistiam em adaptação ao meio, exploração do ambiente e estimulação da 
linguagem. A criança era levada perto dos cavalos e na arena para que se acostumasse com o 
animal e o ambiente, foi inserido o canto de músicas infantis para maior socialização. Além das 
atividades já citadas, em 2013, as sessões também tiveram como objetivo interação social sendo 
utilizados fantoches, contos e histórias infantis e assim, houve aceitação da montaria pelo sujeito 
por alguns minutos. Durante a montaria eram realizados exercícios sensoriais com o uso de 
movimentos globais de tronco e membros superiores. Neste ano iniciou-se o incremento de 
atividades psicomotoras mais complexas, foram utilizadas letras, números e figuras do dia a dia, 
encaixe de objetos e arremesso de bola em alvo com intuito de estimulação da motricidade fina, 
global e organização espacial. Atualmente, a criança já apresenta reações de que deseja montar 
no cavalo e permanece nele durante toda a sessão. Também se observa a evolução na fala com 
presença de balbucios e pronuncia de algumas palavras, além de apresentar-se mais atento, com 
repostas mais rápidas das atividades psicomotoras, menos agitado e muito menos 
agressivo. Portanto, foi visualizado o benefício da reabilitação equestre neste indivíduo com 
autismo, sendo necessária a continuidade das sessões para evolução do desenvolvimento 
psicomotor e consequente melhora da qualidade de vida com ganho da independência.   

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
608 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

ANALISE DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL EM ESCOLARES DE REDE PARTICULAR ....................... 609 

INCIDÊNCIA DE ACIDENTES NÃO INTENCIONAIS EM CRIANÇAS DE 7 A 12 ANOS - RELATO DE 
EXPERIÊNCIA .................................................................................................................................... 610 

INVESTIGAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAL EM ESCOLARES RELATO DE 
EXPERIÊNCIA. ................................................................................................................................... 611 

PERFIL E ORIENTAÇÃO DO USO DE MOCHILAS EM ESCOLARES ...................................................... 612 

RELAÇÃO INTERDISCIPLINAR NA FORMAÇÃO DO FISIOTERAPÊUTA ............................................... 613 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO IDOSO: A EXPERIÊNCIA DO PROFISSIOMAL 
FISIOTERAPEUTA .............................................................................................................................. 614 

RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO IDOSO: A EXPERIÊNCIA DO PROJETO 
TERAPÊUTICO SINGULAR COMO INTRUMENTO DE ARTICULAÇÃO PROFISSIONAL ........................ 615 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
609 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

   

 
 

ANALISE DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL EM ESCOLARES DE REDE PARTICULAR 
 

FERNANDO ZANDONADI  
PATRICIA MAYUMI TAKAMOTO  

EDMAR RAMOS MOTA  
MARIANE COSTA CHRISTOVAM  

TAMIRES TIEMI KANEKO  
MARIA ISABELA RAMOS HADDAD  

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI  
 

Segundo a OMS, sobrepeso e obesidade são definidos como o acúmulo de gordura anormal ou 
excessivo que pode ser prejudicial à saúde, o que pode estar associado com diversas complicações 
e aumento do risco de doenças metabólicas precocemente, incluindo a diabetes e as doenças 
cardiovasculares. O índice de massa corporal (IMC) é um indicador da relação entre peso e altura 
que pode ser usado para análise do excesso de peso. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi 
verificar o perfil antropométrico de escolares.    A partir dos dados obtidos foram realizadas 
orientações sobre a importância da prática de exercício físico e adequada ingesta alimentar. 
Portanto, verificou-se que a maioria dos indivíduos analisados apresentou com adequada 
classificação do IMC/idade e que a intervenção precoce em escolares pode minimizar ou evitar 
complicações secundárias advindas do sobrepeso e da obesidade.     A amostra foi composta por 
43 adolescentes de uma escola particular de Presidente Prudente/SP, sendo 27 do sexo masculino 
e 16 do sexo feminino (média de idade de 11,93±0,76 anos). A coleta dos dados envolveu a 
mensuração do peso corporal e da estatura para posterior análise do IMC/idade (SISVAN, 2007). 
Verificou-se que a média do peso corporal foi de 49,8±9,87 kg, de estatura de 1,58±0,07 m e do 
IMC/idade 19,76±3,23 kg/m2. Ao analisar o IMC/idade 2,32% da amostra encontraram-se 
classificados em magreza; 83,72% são eutróficos; 11,62% com sobrepeso e 2,32% com obesidade. 
Portanto, 13,95% dos indivíduos apresentam-se com excesso de peso, os quais se encontraram 
igualmente distribuídos entre os sexos.    
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Os acidentes não intencionais são apontados como a principal causa de óbitos e incapacidades em 
crianças no Brasil. A melhor maneira de reduzir essa ocorrência é ter como base a prevenção. 
Reconhecer sua prevalência e orientar sobre como evitar é uma forma de garantir a segurança das 
mesmas. Averiguar a incidência de casos de acidentes não intencionais na infância e proporcionar 
orientações educativas para o reconhecimento de fatores de risco e de aspectos preventivos.    A 
incidência de acidentes não intencionais em crianças que frequentam uma escola municipal da 
cidade de Pirapozinho/SP, não foi relevante quando comparado à quantidade de alunos, porém a 
massa de famílias que previnem para que isso não aconteça se sobrepõe.     Foram coletados 
dados de 58 crianças em uma escola de nível fundamental da cidade de Pirapozinho/SP na qual foi 
realizado um projeto de extensão universitária. Ao aborda-las realizou-se uma palestra a respeito 
do tema, enfatizando a prevenção e perguntas como se alguém já viveu situações parecidas e se 
lesionou (pergunta 1), se família previne (pergunta 2), se já viveram situações parecidas e não 
lesionaram (pergunta 3) e se aqueles que já sofreram acidentes não intencionais, a família passou 
a prevenir (pergunta 4), sendo que sempre que as respostas fossem sim, os alunos levantavam as 
mãos. Após isso, foram entregues folhetos para os mesmos e também para os pais, dizendo como 
se comportar diante de certas situações de risco. Os dados apresentam-se de forma descritiva 
expressos em média, desvio padrão e porcentagem. A média de idade dos sujeitos foi de 9,41 ± 
0,95 anos. Em relação às respostas positivas, na pergunta número 1 houve 55,17% (32 crianças), 
na pergunta número 2, foram 91,17% (53 crianças), na pergunta número 3, 86,20% (50 crianças) e 
na pergunta número 4, 62,06% (36 crianças).    
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Um problema que vem acompanhando as crianças durante o período que frequentam a escola é o 
excesso de peso carregado nas mochilas associado com o uso de forma equivocada da mesma. É 
recomendado que o peso da mochila não seja maior que 10% do peso corporal da criança. As 
crianças são estruturalmente mais frágeis em relação à exposição de cargas mecânicas. Estas 
cargas impostas durante o desenvolvimento infantil podem modelar o tamanho, o formato e a 
estrutura da coluna vertebral, desencadeando dores e curvaturas posturais anormais. Orientar 
alunos sobre o peso da mochila e a forma correta de carregá-la, coletar dados como peso da 
mochila.     foi verificado que o peso que as crianças estão carregando nas mochilas é acima do 
peso maximo tolerado para seu peso. Faz necessário orientação e acompanhamento dessas 
crianças para um melhor desenvolvimento dessas crianças.     METODOS: Foi realizada com 43 
crianças de uma escola particular de Presidente Prudente, matriculadas no 7º ano do ensino 
fundamental, com idade entre 11 e 16 anos durante seu horário de aula. Foi discutido sobre o 
peso e carregamento das mochilas, sendo explicado sobre a quantidade de peso que deve ser 
carregado e demonstrada qual a forma correta de carregar a mochila comparando com a forma 
que eles carregavam. Foi discutido também sobre as alterações que ocorrem durante esse período 
de crescimento por qual estão passando, o quanto o excesso de peso e a forma errada de carregar 
suas mochilas poderiam causar alterações em suas posturas e desenvolvimento. Foi realizada a 
pesagem de cada uma das crianças com a mochila e sem a mochila, regulagem das mochilas dos 
alunos e entrega de uma cartilha com algumas ilustrações e orientações sobre o tema. 
RESULTADOS: A amostra foi composta por 43 crianças sendo 27 do sexo masculino e 16 do sexo 
feminino, com media de idade de 11,93 anos, peso de 49.8kg e estatura de 1,58m. Ao analisar os 
dados referentes ao peso da mochila com o peso corporal observamos que 44,18% das crianças 
estão dentro da faixa de tolerância e 55,81% estão fora da faixa de tolerância    
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Pais e educadores discutem sobre o peso adequado e a forma correta de uso de mochilas 
escolares. Também se observa o aumento da prevalência de crianças e adolescentes que 
procuram tratamento postural sendo esta uma das consequências da forma inadequada de 
transporte do material escolar durante anos. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi verificar o 
peso da mochila escolar e prestar orientações durante uma atividade de extensão 
universitária.    Portanto, os escolares analisados apresentaram um percentual expressivo de 
excesso de peso ao transportar o material escolar e verifica-se a importância de orientações para 
diminuição dos fatores de riscos para desenvolver alterações posturais na infância.     Foram 
coletados os dados do peso corporal e da mochila escolar de crianças matriculadas no 2º ano do 
ensino fundamental de uma escola municipal de Presidente Prudente/SP. Para coleta do peso foi 
utilizado uma balança digital da marca Plenna®, na qual eram mensuradas a criança (sem sapatos 
e com roupas leves) e a mochila. Foi considerado o valor de até 10% do peso corporal da criança 
como peso adequado da mochila. As orientações eram proferidas em forma de palestras para 
grupos pequenos de crianças e abordavam quanto ao peso e a forma adequada de utilizar a 
mochila, a postura ideal no âmbito escolar e em casa, além da importância da prática regular de 
exercício físico. As orientações também foram repassadas aos educadores envolvidos quanto aos 
efeitos deletérios de carregar excesso de peso na mochila, uma vez que são os responsáveis pelos 
materiais utilizados dentro da sala de aula. Para análise dos dados foi realizada estatística 
descritiva com dados expressos em média e desvio padrão. Participaram deste estudo 28 crianças, 
com média de idade 7,01±0,41 anos, sendo 17 do sexo masculino e 11 do feminino. Destes 
indivíduos, 19 (67,85%) utilizavam o peso correto da mochila escolar (média de 1,98±0,52 Kg) e 9 
crianças (32,15%) carregavam a mochila acima do peso adequado (média 2,75±0,55 Kg) em ambos 
os sexos.    
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O Sistema Único de Saúde (SUS), tem como princípios a universalidade, integralidade e equidade. 
Está organizado sob as diretrizes da descentralização, do atendimento integral e da participação 
da comunidade com ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação que acontecem em 
espaços com diferentes níveis de densidade tecnológica. O fisioterapeuta é um profissional que 
está inserido amplamente no SUS e portanto, deve estar apto a desenvolver ações que vão além 
da reabilitação, tanto em nível individual quanto coletivo em todos os níveis de atenção. No 
sentido de formar profissionais com perfis que atendam esses princípios e diretrizes os 
Conselheiros que integram a Câmara de Educação Superior propõem as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) para o Curso de Graduação em Fisioterapia as quais ressaltam que o profissional 
deva ter uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva para que tenham a capacidade 
de resolver problemas a partir da identificação das necessidades individuais e coletivas de saúde 
da população. A formação interdisciplinar, vem ao encontro dos princípios do SUS, na 
intencionalidade de cuidar do sujeito (usuário) integralmente e de forma mais humanizada. O 
fisioterapeuta como outros cursos na área da saúde ainda encontra dificuldades em articular-se 
com as DCN, visto que o currículo está construído no modelo flexneriano, distanciando este 
profissional da prática do cuidado na perspectiva da integralidade e interdisciplinaridade. O 
Laboratório de Prática Simulada Interdisciplinar (LPSI) que é um método de simulação adaptada 
do Laboratório de Prática Profissional (LPP) da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) 
possibilita vivência, troca de experiências e ferramentas para o fisioterapeuta por em prática sua 
atuação em todos os níveis de atenção à saúde de forma multi/interdisciplinar.  Relatar a vivência 
interdisciplinar entre fisioterapeuta e outro profissionais de saúde através do LPSI.     O LPSI tem 
grande contribuição na educação permanente do fisioterapeuta, pois discute problemas de saúde 
com profissionais de outras áreas de forma ativa, trazendo novas perspectivas e possibilidades no 
planejamento de ações de cuidado para as problemáticas levantadas, visando a 
integralidade.     Prática de avaliação e ensino-aprendizado, onde o estudante é ator e autor do 
aprendizado. Vivenciamos três simulações de uma situação problema no ciclo de vida do idoso, 
nos cenários da Atenção Primária e Atenção Terciária. Ao final de atendimento problematizamos a 
situação; levantamos questões de aprendizagem; fizemos busca qualificadas; discutimos as fontes 
e a partir destas, fizemos planos de ação para tentar resolver os problemas identificados. Paralelo 
as simulações problematizamos diversas teorias que tentam responder aos desafios do cuidado na 
perspectiva da integralidade como: interdisciplinaridade; Necessidades de Saúde e Planejamento 
Terapêutico Singular.     
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A atuação em equipe multiprofissional é vista como modalidade de trabalho coletivo que se baseia 
na comunicação e no diálogo como instrumentos fundamentais na troca de saberes técnicos, 
visando interação entre os diversos profissionais em prol de um objeto comum, no caso, o 
paciente (MENDES, L.C et al, 2011). Dentro dessa perspectiva de trabalho multidisciplinar, o 
Ministério da Saúde trouxe a proposta da Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) 
regulamentada por lei em 2005 com o objetivo de fomentar a formação profissional em saúde, 
garantindo articulação necessária entre os membros da equipe de saúde a fim de atender as reais 
demandas de trabalho em saúde (BARSIL, 2006). Inserido nessa equipe, o profissional 
fisioterapeuta articula ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em 
nível individual quanto coletivo em todos os níveis de atenção e demonstra suas competências, 
tanto cognitiva quanto psicomotora frente às situações de adversidade, articulando seus saberes 
com os demais profissionais da equipe. Descrever a experiência do profissional fisioterapeuta 
como integrante da primeira equipe de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso (RMSI) de 
um Hospital Público no interior de São Paulo.    Para garantir o trabalho em saúde de forma 
integral, torna-se indispensável que a formação do profissional seja pautada na discussão e toma 
de decisão interdisciplinar, e o programa de residência multiprofissional traz grandes 
contribuições para esta perspectiva.    Hospital Regional - HRPP A primeira RMSI deu inicio em 
Março de 2014, no Hospital Regional de Presidente Prudente, sendo composta, por uma 
Enfermeira, uma Fisioterapeuta, uma Nutricionista e uma Farmacêutica. A formação acontece com 
dedicação de sessenta horas semanais, sendo 80% prática assistencial e 20% atividades teóricas. 
Como residente, fui incluída no corpo clínico da Clínica Médica Geral (CMG), onde 85% dos 
pacientes são idosos, com patologias diversas. Para fomentar o trabalho multiprofissional, conto 
com dois professores tutores fisioterapeutas, e um professor tutor das demais áreas profissionais 
integrantes da RMSI que passam visitas na unidade uma vez por semana com objetivo de discutir, 
direcionar os trabalhos e aprofundar o conhecimento na área da atenção ao idoso. Para as 
atividades diárias, há acompanhamento de três preceptores fisioterapeutas (profissionais do 
serviço), que dão assistência nas dificuldades e apoiam as decisões. A formação é garantida 
também por encontros semanais com docentes durantes as aulas teóricas. Na CMG, participo da 
visita médica (discutindo as condutas de forma interdisciplinar) e na parte assistencial, sou 
responsável em atender 16 pacientes, avaliando, traçando objetivos terapêuticos e prestando 
atendimento fisioterapêutico. O processo de trabalho é discutido com a equipe multiprofissional 
pensado conjuntamente na melhor decisão para atender às necessidades reais do usuário, 
evitando desencontros nas condutas.    
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O Projeto Terapêutico Singular (PTS) faz parte da Cartilha da Política Nacional de Humanização do 
SUS que tem como foco garantir a assistência à saúde de forma integral, articulando os princípios 
e diretrizes do SUS. Trata-se de uma discussão de metas em equipe interdisciplinar, que serão 
instituídas em seu modo de fazer e não de condutas já tomadas, como se fazia antes em casos 
clínicos. Desta forma, a equipe que se compromete a fazê-lo deve se responsabilizar pela criação 
de vínculos, pela garantia da singularidade com elemento central da articulação, pelo 
acompanhamento de saúde e pela solicitação de outro profissional quando necessário (BRASIL, 
2008). Descrever a experiência dos residentes da primeira equipe de Residência Multiprofissional 
em Saúde do Idoso (RMSI) do Hospital Regional de Presidente Prudente em implantar e 
desenvolver o PTS na unidade de internação.     O PTS nos revelou que o sujeito é co-responsável 
pelo seu estado de saúde e também pelo restabelecimento do mesmo e esta co-responsabilidade 
deve ser compartilhada com os profissionais que o atende. Sem a equipe interdisciplinar seria 
impossível propor estratégias individuais e integrais ao usuário. As discussões ampliaram nossa 
visão sobre os problemas de saúde do paciente e aprimorou nossas praticas diárias no cuidado 
interdisciplinar.     tendo em vista que a RMSI deve garantir a articulação multiprofissional na 
tomada de decisão em saúde, a primeira turma optou em utilizar o PTS como meio de efetivar a 
interdisciplinaridade e a integralidade das ações. Por meio de aulas e estudos científicos, definiu-
se os conceitos de PTS e sua aplicabilidade. Identificamos, com as buscas, ausência de PTS em 
ambiente hospitalar, o que tornou sua efetivação mais difícil, mesmo assim, optamos por usar 
esta ferramenta para conduzir e organizar os encontros multiprofissionais. A metodologia utilizada 
foi: levantamento de dados do paciente, problematização, e estabelecimento de metas 
interdisciplinares a curto, médio e longo prazo e, posteriormente, avaliação da evolução. Os 
residentes eram responsáveis por selecionar o caso e apresentar-lo à equipe. Para a escolha do 
caso levamos em consideração: usuários com reinternações, situações complexas de saúde e/ou 
problemas sociais que tornasse o problema de saúde mais difícil de ser resolvido. 
Quinzenalmente, todos os residentes, tutores e preceptores se reuniram para discutir o caso 
selecionado, estabelecendo prioridades assistenciais singulares e planejando metas terapêuticas. 
A experiência permitiu que enumerássemos algumas dificuldades na operacionalização do PTS, 
tais como: promover a autonomia do indivíduo quando a terapia já foi instituída sem a 
participação do mesmo na tomada de decisão, acompanhamento do individuo pós a alta 
hospitalar das propostas a médio e longo prazo e a falta de envolvimento de alguns membros da 
equipe de saúde. Como facilidades, apontamos: apoio da equipe interdisciplinar da RMSI e os 
vínculos criados com os usuários.    
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       Resumo O envelhecimento tem como uma das características o declínio do equilíbrio que 
predispõe idosos à queda, e por meio de programas supervisionados, pode-se reverter este 
quadro.O objetivo foi analisar o equilíbrio, marcha e riscos de queda em idosos submetidos a um 
programa de exercícios.Estudo longitudinal quantitativo, composto por 94 idosos, de ambos os 
sexos, com idade média de 70,4+7,5 anos, no qual os participantes foram avaliados por meio da 
Escala de Equilíbrio e Marcha de Tinetti nos momentos inicial e após seis meses de intervenção. 
Quando comparadas as variáveis da escala de Tinetti, após seis meses de programa, encontrou-se 
diferença significativa em ambos os grupos, bem como a diminuição do risco de quedas. Houve a 
melhora de equilíbrio e marcha, e diminuição do risco de quedas nos participantes do programa 
de exercícios físicos, mostrando eficácia e importância dessa atividade.  
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MARIA RITA MASSELLI  
 

       A fibromialgia é considerada uma síndrome, caracterizada por dores musculares por toda a 
extensão do corpo. O tratamento deve ser medicamentoso e não medicamentoso como 
acompanhamento psicológico e a prática de atividades físicas de baixo impacto. O objetivo do 
estudo foi analisar os índices de melhora da condição física das portadoras de fibromialgia que 
realizam fisioterapia - Hidroterapia. Foram avaliadas 11 pacientes com diagnóstico clinico de 
fibromialgia com idade entre 25 e 60 anos que realizam hidroterapia no Centro de Estudos e 
Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) de Presidente Prudente/SP, segundo 
critérios de flexibilidade, quantidade de tender points e Questionário de Impacto de Fibromialgia 
(QIF). A avaliação inicial foi realizada em junho de 2013, e a avaliação final em fevereiro de 2014. 
De acordo com os resultados obtidos pelo Questionário de Impacto da Fibromialgia (QIF), tivemos 
melhoras na maioria dos itens e melhora significativa nos testes de terceiro dedo chão e palpação 
de tender points. Concluindo melhora na maioria dos parâmetros analisados na pesquisa. 
Palavras-chave: Fibromialgia, hidroterapia, fisioterapia, tender points, QIF.  
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       O objetivo deste estudo foi analisar o desenvolvimento psicomotor de indivíduos com 
deficiência auditiva. A amostra foi composta por 12 indivíduos (média de idade de 9,16±2,69 
anos): 6 apresentavam deficiência auditiva (DA) e 6 eram normoauditivos (NA) pareados por sexo 
e idade. Foi realizado exame audiológico que confirmou a ausência de déficit auditivo (NA) e 
classificou os indivíduos com DA. Na avaliação do desenvolvimento psicomotor utilizou-se a 
Bateria Psicomotora. Os dados foram apresentados de forma descritiva com média e desvio-
padrão. As médias das pontuações em todos os fatores avaliados em ambos os grupos 
apresentaram valores acima ou igual a 3, sendo classificados como perfil eupráxico. Os indivíduos 
apresentaram semelhança na pontuação final e obtiveram média de 23,83 na DA e 24,83 pontos 
na NA. Neste estudo ambos os grupos demonstraram desenvolvimento psicomotor adequado 
para a idade e não houve diferença com à presença de DA.  CCPq 
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       A grande quantidade de substâncias tóxicas presentes no tabaco faz com que o seu uso cause 
importantes alterações hemodinâmicas, como o aumento da frequência cardíaca (FC) e pressão 
arterial (PA), que estão intimamente ligadas ao duplo produto (DP). Devido à sua grande 
relevância, o objetivo do trabalho foi comparar o comportamento do DP em tabagistas e não 
tabagistas durante os cinco primeiros minutos de recuperação pós-esforço físico máximo. Vinte e 
dois indivíduos participaram do estudo. Todos foram classificados como sedentários e 
apresentaram função pulmonar normal, atestada por espirometria. Os indivíduos foram 
submetidos a um teste progressivo exaustivo em esteira. Após o teste, verificou-se a FC e PA no 
primeiro, terceiro e quinto minuto de recuperação. Ao comparar o DP, não foi observada 
diferença estatística entre os grupos. No entanto, o fato pode ser explicado pelo período de 12 
horas de abstinência tabagística do grupo tabagista.  Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP) 
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GEZILAINE RODRIGUES TORRES  
DANIELA ALARI CHEDID  

BRUNO MASSAYUKI MAKIMOTO MONTEIRO  
ALINE FERREIRA LIMA GONÇALVES  

ANA ALICE SOARES DOS SANTOS  
THAIS ROQUE GIACON  

NATÁLIA TURRI DA SILVA  
ALINE FERNANDA BARBOSA BERNARDO  

LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  
 

       Os hábitos de vida são responsáveis pelo aumento de indivíduos com hipertensão arterial (HA) 
e com doenças cardiovasculares (DCV), e a atividade física (AF) é um meio de controle e prevenção 
de DVC e HA. Este estudo teve como objetivo avaliar o perfil cardiovascular dos frequentadores do 
Parque do Povo de Presidente Prudente. 87 indivíduos (56,31 ±12,83 anos)responderam a 
questionários sobre a presença de DCV, HA e recomendação médica para AF e tiveram, em 
seguida, sua pressão arterial mensurada. Dos 87 indivíduos abordados, 17,24% são cardiopatas e 
apenas 20% deles realizam exercícios por recomendação médica, 40,23% são hipertensos e 
desses, 48,57% possuem recomendação para as atividades. Tais resultados mostram uma alta taxa 
de hipertensos seguida por uma menor de cardiopatas, porém uma taxa muito baixa de 
recomendação médica para AF, o que alerta que a não supervisão pode ser perigosa por se tratar 
de uma população de risco.  Pró-Reitoria de Extensão Universitária - PROEX 
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ANÁLISE DO TRANSPORTE MUCOCILIAR DE TABAGISTAS EM INTERVALOS DE ABSTINÊNCIA DO 
TABACO. 

 
GUILHERME YASSUYUKI TACAO  

ERCY MARA CIPULO RAMOS  
PAULA ROBERTA DA SILVA PESTANA  

LUIZ CARLOS SOARES DE CARVALHO JÚNIOR  
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE  

DIONEI RAMOS  
 

       O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a principal causa de 
morte evitável em todo o mundo. Portanto, o objetivo foi avaliar o efeito agudo do hábito 
tabagístico no transporte mucociliar em diferentes momentos. Foi composto por 2 grupos (Grupo 
tabagista n=20; e Grupo não tabagista n=20). Inicialmente foram obtidos dados pessoais, história 
tabágica e, após 12 horas em abstinência tabagística foi realizado teste de função pulmonar 
(espirometria), quantificação do monóxido de carbono no ar exalado (Coex) e mensuração do 
tempo de trânsito de sacarina (TTS). Para normalidade dos dados utilizou-se o teste de Shapiro 
Wilk, e para comparação entre grupos t student ou Mann-Whitney, dependendo da distribuição. O 
TTS mostrou valor inferior ao grupo controle, tendo a maior média encontrada após 20 minutos. O 
transporte mucociliar dos participantes tabagistas não foi diferente do grupo controle, mesmo 
após exposição aguda aos componentes do cigarro.   Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC 
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ANÁLISE E COMPARAÇÃO DO PERFIL ANTROPOMÉTRICO E POSTURAL DE ADOLESCENTES COM 
SÍNDROME DE DOWN 

 
MARIA TEREZA ARTERO PRADO  

ALINE DA SILVA OLIVEIRA  
CAROLINE GHISI BARBOZA GOMES  

FRANCIS LOPES PACAGNELLI  
PATRICIA MAYUMI TAKAMOTO  

RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA  
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO  

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI  
FERNANDO ZANDONADI  

 
       O objetivo deste estudo foi analisar e comparar o perfil antropométrico e postural de 
adolescentes com Síndrome de Down (SD). A amostra foi composta por 36 indivíduos divididos 
em: Grupo Experimental (GE) com 18 sujeitos com SD (média de idade de 15,16±3,51 anos) e um 
Grupo Controle (GC) com 18 indivíduos com desenvolvimento típico (média de idade de 
13,05±2,26 anos). Para classificação dos dados antropométricos foi utilizado o índice de massa 
corpórea pela idade (IMC/idade) e para análise da postura o Instrumento de Avaliação Postural. 
Ao comparar a classificação do IMC/idade entre os grupos, constatou-se que 66,67% do GC foram 
considerados eutróficos e 33,33% no GE como obesos. Ambos os grupos apresentaram alterações 
posturais, sendo significativa a presença de joelhos valgos e tronco em rotação à esquerda na vista 
anterior no GE. Enfatiza-se a importância da avaliação postural na SD para que possíveis alterações 
posturais sejam evitadas e minimizadas.  CCPq Unoeste 
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AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS QUE REALIZAM 
QUIMIOTERAPIA AMBULATORIAL 

 
DÉBORA MAYUMI DE OLIVEIRA KAWAKAMI  

SABRINA LOPES OLAH  
LAYANE LOPES NAPOLEÃO  

SUSIMARY APARECIDA TREVIZAN PADULLA  
 

       Introdução: Oncologia é a ciência médica que estuda e identifica tipos de neoplasias benignas 
ou malignas que se desenvolvem em qualquer parte do corpo. Novos métodos de tratamento e 
diagnóstico revelam melhora na qualidade de vida e sobrevida de pacientes oncológicos. 
Objetivos: traçar o perfil dos pacientes oncológicos que realizam quimioterapia, com a avaliação 
do índice ansiedade e depressão. Metodologia: Foram avaliados 50 (cinquenta) pacientes 
oncológicos em âmbito ambulatorial que realizam quimioterapia segundo critérios de ansiedade e 
depressão. Os instrumentos utilizados para avaliar os índices de ansiedade e depressão dos 
pacientes foram: a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS). Resultados: Dos pacientes 
avaliados a maioria dos indivíduos entrevistados (38%) apresentaram score de possibilidade de 
ansiedade e depressão. Palavras-chaves: oncologia, ansiedade e depressão, fisioterapia, câncer. 
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AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR DE MEMBROS INFERIORES EM IDOSAS PRATICANTES DE 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
GIOVANNA NEVES BRESQUI  

CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA  
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO  

ELAINE APARECIDA LOZANO DA SILVA  
JULIANA ROSINI DA SILVA  

VINÍCIUS GUSTAVO GIMENES TURATO  
ANDRESSA SAMPAIO PEREIRA  

 
       O envelhecimento é acompanhado de várias manifestações fisiológicas, dentre elas, a redução 
da força muscular, sendo considerado um dos fatores determinantes para a manutenção da 
capacidade funcional, pois está relacionada diretamente com a independência e a realização das 
atividades de vida diária, assim como a qualidade de vida dos idosos. O objetivo do estudo foi 
analisar a força muscular de membros inferiores em idosas praticantes de atividade física. Trata-se 
de uma amostra composta por 62 voluntários do sexo feminino com idade igual ou superior a 60 
anos. Realizou-se o teste de uma repetição máxima (1RM). Os resultados demonstraram aumento 
significativo da força muscular em relação à extensão e flexão de joelho comparando-se os 
períodos de pré e pós-teste. Portanto, conclui-se que a prática de atividade física favorece o 
aumento da força muscular de membros inferiores, que contribui com a melhora da qualidade de 
vida dos idosos.  Não possui órgão de fomento financiador. 
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AVALIAÇÃO PSICOMOTORA DE CRIANÇAS HEMIPARÉTICAS ESPÁSTICAS ANTES E APÓS 
INTERVENÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE 

 
FABIANA ARAÚJO SILVA  

MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA  
AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO  

LÚCIA MARTINS BARBATTO  
TÂNIA CRISTINA BOFI  

 
       A paralisia cerebral pode acarretar deficiências neuromotores e limitações no desempenho 
das áreas neuropsicomotoras. Podendo interferir na interação da criança com o meio, 
influenciando na a aquisição e no desempenho dos marcos motores básicos e atividades de vida 
diária. O estudo objetivou avaliar o desempenho motor de crianças com diagnóstico de Paralisia 
Cerebral do tipo hemiparéticas espásticas antes e após a intervenção da psicomotricidade. 
Participaram do estudo oito crianças do sexo masculino com idade cronológica média de 90±18 
meses Os instrumentos utilizados para avaliação foram a Escala de Desenvolvimento Motor e o 
Sistema de Classificação da Função Motora Grossa. A idade motora geral média antes da 
intervenção era 50±16 meses e após a intervenção 64±16 meses. O estudo evidenciou a 
viabilidade dos resultados encontrados na avaliação para o planejamento dos programas de 
intervenção e a importância e eficiência da psicomotricidade como proposta terapêutica para a 
população estudada. 
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CONSCIENTIZAÇÃO DA POSTURA CORPORAL EM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 
 

MAGDA CAMPOS CURCINO  
LARISSA RUIZ TEIXEIRA  

THAÍS DELGADO VOLPE  
MARIA RITA MASSELLI  

 
       No contexto de trabalho em que o professor se insere na rede publica atualmente, se reúnem: 
condição de trabalho precário, desvalorização profissional, expansão das funções, entre outros, 
levando a uma sobrecarga emocional e física desses profissionais. Isto pode se refletir em sua 
relação com os alunos, pais dos alunos e comunidade, podendo gerar efeitos negativos em sua 
saúde. Assim, o objetivo do estudo foi verificar a influência da Terapia de Consciência Corporal 
(TCC) nas variáveis: percepção da consciência corporal e nível de ansiedade e depressão em 
professores da rede pública. Participaram 11 professores, os quais foram avaliados antes e após as 
TCC. Foram realizados 12 sessões de TCC, de 50 minutos, uma vez por semana. Verificou-se uma 
melhora na percepção da consciência corporal em todos os professores. No nível de ansiedade e 
depressão não houve uma melhora significativa.   Programa Núcleo de Ensino 
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DIABETES MELLITUS E OBESIDADE COMO FATORES DE RISCO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM 
MULHERES NO PRÉ-OPERATÓRIO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO  

 
CAMILA PEREIRA SILVERIO  

DANIELLE CAROLINE MANFRE  
MARIANE COSTA CHRISTOVAM  

FRANCIS LOPES PACAGNELLI  
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES  

 
       Detectar a obesidade e o diabetes mellitus em mulheres no climatério ou menopausa com 
indicação o tratamento cirúrgico de IUE. Estudo realizado com 5 mulheres no Hospital Regional de 
Presidente Prudente-SP. Foram avaliados, o índice de massa corpórea, circunferência abdominal, 
características sócio demográficas, obstétricas, ginecológicas, morbidades, atividade física 
habitual, e qualidade de vida. A idade foi de 56,8±11,58 anos, IMC de 24,3±5,11kg ?m², 60% das 
pacientes com CA > 80cm, o KHQ obteve nos domínios de percepção saúde 50±17,67, impacto 
incontinência 79,6±18,62, limitações das atividades diárias 53,2±36,07, limitações físicas 
79,6±14,22, limitações sociais 50,8±37,30, relações pessoais 49,8±37,23, emoções 77,6±34,39, 
sono/ energia 66,4±35,59 e medidas de gravidade 49,2±24,24, e 40% das pacientes com diabetes 
tipo 2. A obesidade abdominal, idade e tipos de parto mostraram-se ser importantes fatores de 
risco para o desenvolvimento da IU, implicando na elaboração de intervenções nos vários níveis de 
atenção à saúde no tratamento da IU. 
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EVOLUÇÃO DA APTIDÃO MOTORA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS AO LONGO DE DOIS ANOS 
 

VINÍCIUS GUSTAVO GIMENES TURATO  
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO  
ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES  

JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO  
 

       Objetivo: Analisar e comparar a evolução da aptidão motora em idosos institucionalizados ao 
longo de dois anos e verificar se realmente há associação entre institucionalização e perda de 
aptidão motora. Metodologia: A população de estudo constituiu-se de sete idosos 
institucionalizados, que possuíam diagnóstico específico para uma patologia psiquiátrica. A coleta 
de dados foi realizada ao longo de dois anos, sendo que os testes aplicados tinham como objetivo 
graduar a aptidão motora da população por meio da Escala Motora para a Terceira Idade - EMTI. 
Resultados: A princípio, há suposição de que a aptidão motora dos pacientes institucionalizados 
com o decorrer dos anos e aumento da idade tende a diminuir. Os achados estatísticos e 
bibliográficos apresentam alguma relação com as características do próprio processo de 
envelhecimento e institucionalização. Conclusão: Houve significante queda nos valores 
correspondentes à aptidão motora no decorrer desses anos. 
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INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE PSICOMOTORA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 

MAYANE SANTOS ARANTES  
CARLOS ALBERTO ALVIM FRANZINI JUNIOR  

ALINE DUARTE FERREIRA CECCATO  
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO  

MARIA TEREZA ARTERO PRADO  
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI  

 
       O objetivo deste estudo foi analisar a influência da atividade psicomotora orientada (APO) 
sobre o crescimento e desenvolvimento de escolares. A amostra foi composta por 60 crianças de 
ambos os sexos (média de idade: 4,3±0,53 anos): 30 de uma instituição com APO e 30 de outra 
sem APO (Grupo controle-GC). A avaliação do crescimento foi realizada pela classificação do 
IMC/idade e para avaliar o desenvolvimento foi utilizada a Escala de Desenvolvimento Motor. Os 
dados do crescimento demonstram que 63,33% da amostra apresentou classificação normal para 
ambos os grupos. Já com relação ao desenvolvimento 56,66% do GC apresentou-se na 
classificação normal médio e 33,33% do APO muito superior. As crianças que receberam APO no 
ambiente escolar apresentaram melhor desempenho psicomotor comparado ao GC e ambos os 
grupos obtiveram taxas equitativas de normalidade para o crescimento.   CCPq  
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INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA REGULAR NO ÍNDICE DE CAPACIDADE FUNCIONAL 
SUBMÁXIMA E MOBILIDADE FUNCIONAL DE IDOSAS 

 
ELAINE APARECIDA LOZANO DA SILVA  

GIOVANNA NEVES BRESQUI  
ANDRESSA SAMPAIO PEREIRA  

ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES  
VINÍCIUS GUSTAVO GIMENES TURATO  

CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA  
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO  

 
       Os idosos tornam-se mais dependente com o avançar da idade, apresentando declínios da 
capacidade funcional, marcha, equilíbrio e mobilidade. A preservação das mesmas pode mantê-los 
autônomos e ativos, proporcionando assim um envelhecimento mais saudável. O objetivo foi 
avaliar a influência da prática regular de atividade física na capacidade funcional submáxima e 
mobilidade funcional de idosas. Trata-se de um estudo transversal com 39 idosas com idade média 
de 69 ± 8,70 anos. Foram aplicados os testes de caminhada de seis minutos e o Timed Up and Go. 
Os resultados mostraram que houve aumento significativo entre os resultados da avaliação inicial 
e final do teste de caminhada de seis minutos, mas em relação ao teste Timed Up and Go, não foi 
verificada diferença significativa. Dessa forma conclui-se que idosos que praticam atividade física 
regular apresentam redução e ou manutenção dos níveis de capacidade e mobilidade funcional.  
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INFLUÊNCIA DA FISIOTERAPIA NA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA E FORÇA DE PREENSÃO 
PALMAR DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. FISIOTERAPIA E FORÇA MUSCULAR EM 

HOSPITALIZADOS 
 

GUILHERME HENRIQUE DALAQUA GRANDE  
LAYANE LOPES NAPOLEÃO  

FABIANO FRANCISCO DE LIMA  
CAROLINE BRAUN  

TAMARA CAROLINE BARBOSA  
SUSIMARY APARECIDA TREVIZAN PADULLA  

 
       Ensaio clínico com características prospectivas com intervenção fisioterápica. Tem como 
objetivo caracterizar o perfil dos pacientes internados na Santa Casa de Presidente Prudente 
encaminhados à Fisioterapia e avaliar o efeito da fisioterapia sobre a Pressão Inspiratória máxima 
(Pimax), Pressão Expiratória máxima (PEmax) e força de preensão palmar (FPP). Participaram 93 
indivíduos internados que realizavam fisioterapia. Cada voluntário foi questionado no leito e 
submetido ao teste de dinamometria para avaliar a força de preensão palmar e ao teste de 
manovacuometria, para obtenção das pressões inspiratória e expiratória máximas. Utilizou-se 
estatística descritiva, teste qui-quadrado, t-student, e correlação de pearson, utilizando o 
programa BioEstat 5.0. A causa de internação predominate foi o câncer e o fator de risco mais 
prevalente foi o sedenterismo. Quanto as variáveis Pimax, Pemax e FPP, não houve diminuição 
significativa, considerando o tempo de internação. Não houve alterações na força muscular 
respiratória e na preensão palmar durante o período de internação nos pacientes que realizavam a 
fisioterapia, sendo esta capaz de prevenir as alterações funcionais que são impostas ao paciente 
como efeito do imobilismo e restrição ao leito.  Programa de bolsas de Iniciação Científica do 
CNPQ/UNESP 
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INFLUÊNCIA DO TEMPO DE TABAGISMO NOS SINAIS VITAIS 
 

CAMILA AGUIAR SANTIAGO  
DIONEI RAMOS  

JULIANA TIYAKI ITO  
RENATA MARQUES DAVID  
JULIANA SOUZA UZELOTO  

FABIANO FRANCISCO DE LIMA  
REBECA NUNES SILVA  

ERCY MARA CIPULO RAMOS  
 

       Indivíduos tabagistas possuem importantes mudanças sistêmicas, sendo elas influenciadas 
principalmente pela nicotina presente no cigarro que induz a produção de catecolaminas ao 
nódulo sino-atrial gerando um aumento da frequência da cardíaca (FC) e pressão arterial sistêmica 
(PA). O monóxido de carbono (CO) prejudica a oxigenação dos tecidos e pouco se sabe sobre esses 
efeitos à longo prazo. Desta forma, o objetivo deste estudo foi correlacionar o tempo de 
tabagismo com o comportamento dos sinais vitais: FC, saturação periférica de oxigênio (SpO2), PA, 
percepção subjetiva de dispneia (Borg D) e percepção subjetiva de fadiga em membros inferiores 
(Borg F). Participaram 40 indivíduos tabagistas (44,55±13,70 anos) aparentemente saudáveis. Não 
houve correlação entre FC, PAS, PAD e Borg com o tempo de tabagismo, porém a SpO2 
apresentou uma correlação negativa com o tempo, indicando um maior prejuízo na oxigenação 
periférica de indivíduos com um maior tempo de tabagismo.  FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO (FAPESP) 
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE HIPERTENSOS E NORMOTENSOS FREQUENTADORES DO PARQUE 
DO POVO DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
GEZILAINE RODRIGUES TORRES  

FELIPE RIBEIRO  
MARIANA GRAÇA GUTIERREZ  

MARIA BEATRIZ RIGO BONILHA  
DANIELA ALARI CHEDID  

BRUNO MASSAYUKI MAKIMOTO MONTEIRO  
ALINE FERREIRA LIMA GONÇALVES  

ANA ALICE SOARES DOS SANTOS  
RAYANA LOCH GOMES  

ALINE FERNANDA BARBOSA BERNARDO  
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  

 
       A atividade física (AF) é um importante meio de prevenção e tratamento da hipertensão 
arterial sistêmica (HAS), sendo a caminhada um das atividades mais realizadas. Este estudo tem 
por objetivo verificar e comparar o nível de AF de hipertensos e normotensos frequentadores do 
Parque do Povo de Presidente Prudente. Participaram 36 voluntários que responderam a um 
questionário sobre a presença de HAS e o I nternational PhysicalActivity Questionnaire (IPAQ)para 
avaliação do nível de AF. Há diferença significante entre sedentários hipertensos e normotensos. 
No grupo hipertenso há diferença entre os sedentários e insuficientemente ativos e ativos 
enquanto no grupo normotenso há diferença entre os sedentários e os demais níveis de AF. Em 
relação ao gênero, no grupo normotenso se diferem entre sedentários em ambos os sexos e os 
sedentários são diferentes dos ativos. Conclui-se que a maioria dos frequentadores são ativos e há 
diferença entre sedentários hipertensos e normotensos.  Pro-Reitoria de Extensão Universitária 
PROEX 
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E CORRELAÇÃO COM VALORES GLICÊMICOS DE CARDIOPATAS 
PARTICIPANTES DE UM PROJETO DE EXTENSÃO 

 
LAÍS MANATA VANZELLA  

BEATRIZ ESPANHOL GARCIA  
ANA PAULA SOARES DOS SANTOS  

ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA  
CAROLINA TAKAHASHI  

THAIS CABRAL ALMEIDA  
PAULA RAPCHAN DOS SANTOS TORQUATO  

ALINE FERREIRA LIMA GONÇALVES  
ANA ALICE SOARES DOS SANTOS  

RAYANA LOCH GOMES  
ALINE FERNANDA BARBOSA BERNARDO  

LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  
 

       Doenças cardiovasculares (DCV) são importantes causas de morte, influenciada por fatores de 
riscos (FR) como diabetes mellitus (DM) e sedentarismo, que são potencializados quando 
associados. O objetivo do trabalho foi avaliar o nível de atividade física (AF) correlacionado ao 
índice glicêmico de participantes do setor de reabilitação cardíaca do Centro de Estudos e 
Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFiR). Para isso, incluiu-se indivíduos que 
apresentavam algum tipo de cardiopatia ou FR para DCV e que estavam em tratamento 
fisioterapêutico, e aplicado um questionário de atividade física (BAECKE). Classificam-se como 
sedentários 80% na atividade física ocupacional, 50% na atividade física de locomoção, 45% para 
atividade física de tempo livre e atividade física total, porém não há significância quando 
correlacionados com índices glicêmicos. Conclui-se que apesar de não haver correlação entre os 
índices avaliados, o sedentarismo é um FR para DCV e para a DM, sendo extremamente 
importante a pratica de AF.  Pró-Reitoria de Extensão Universitária. 
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OBESIDADE EM MULHERES PÓS CIRURGIA DE CÂNCER DE MAMA PARTICIPANTES DE 
HIDROTERAPIA 

 
MARIANA ROMANHOLI PALMA  

FERNANDA ELISA RIBEIRO  
ELISA BIZETTI PELAI  

ALESSANDRA MADIA MANTOVANI  
MARIANE FÁTIMA DA SILVA ARAUJO  

LARA NERY PEIXOTO  
CAROLINA ANDRADE EGYDIO  

EDNA MARIA DO CARMO  
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI  

 
       Obesidade e sobrepeso são fatores de risco para desenvolvimento de neoplasias e oferecem 
maiores chances de recorrência e progressão. O objetivo deste estudo foi verificar a presença 
desses fatores de risco em mulheres pós cirurgia de câncer de mama, participantes de 
hidroterapia, por meio do índice de massa corporal (IMC) e circunferência da cintura. Foram 
coletados massa corporal e estatura para cálculo do IMC e circunferência da cintura. Participaram 
do estudo 19 mulheres com faixa etária de 59,10±11,78 anos e IMC de 29,56±4,07. Das 
participantes, 94,74% apresentaram-se obesas ou com sobrepeso e 78,94% apresentaram 
circunferência da cintura maior ou igual a 88 centímetros. São necessárias readaptações do 
tratamento e orientações sobre malefícios da obesidade nesta população. As precauções devem 
estar dentre os objetivos de saúde pública, não apenas como forma de evitar recidivas, mas 
também como prevenção de patologias que a tem como fator de risco. Palavras-chave: 
Obesidade, Sobrepeso, Câncer de mama, Circunferência da cintura, Índice de Massa Corporal 
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O DESEMPENHO DA LINGUAGEM E ORGANIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL EM CRIANÇAS COM 
SÍNDROME DE DOWN POR MEIO DA ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MOTOR 

 
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA  

FABIANA ARAÚJO SILVA  
TÂNIA CRISTINA BOFI  

AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO  
 

       As principais características cognitivas encontradas em indivíduos com Síndrome de Down (SD) 
é o desequilíbrio na função reguladora dos genes, que provoca anormalidades estruturais e 
funcionais no sistema nervoso. Destacam-se alterações sinápticas devido à diminuição da 
densidade no córtex sensório-motor, o que influenciará na deficiência intelectual e na 
motricidade. Objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho da linguagem e organização espaço-
temporal em crianças com SD. Participaram deste estudo dezoito crianças com SD, com a média 
de idade de 6 anos (± 2,04), frequentadoras do Laboratório de Psicomotricidade e Centro de 
Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação da Universidade Estadual Paulista 
(FCT/UNESP) de Presidente Prudente. Utilizou-se como instrumento a Escala de Desenvolvimento 
Motor, que avalia o desenvolvimento motor de crianças de 2 a 11 anos de idade. Conclui-se que 
das crianças avaliadas somente uma conseguiu realizar o teste respectivo a sua idade cronológica. 
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PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDÍACA QUE 
APRESENTAM RISCO DE TER DIABETES 

 
BEATRIZ ESPANHOL GARCIA  

LAÍS MANATA VANZELLA  
ANA PAULA SOARES DOS SANTOS  

ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA  
CAROLINA TAKAHASHI  

THAIS CABRAL ALMEIDA  
PAULA RAPCHAN DOS SANTOS TORQUATO  

ALINE FERREIRA LIMA GONÇALVES  
ANA ALICE SOARES DOS SANTOS  

THAIS ROQUE GIACON  
NATÁLIA TURRI DA SILVA  

ALINE FERNANDA BARBOSA BERNARDO  
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  

 
       O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença de caráter crônico e que exerce influência negativa 
sobre os componentes do sistema cardiovascular. O objetivo do estudo foi avaliar o risco de 
desenvolver diabetes em cardiopatas participantes de um programa de reabilitação cardíaca. 20 
pacientes responderam o questionário Finnish Diabetes Risk Score revelando o risco de 
desenvolvimento da DM em 10 anos. O questionário avalia a idade, prática de atividade física (AF), 
consumo diário de frutas e/ou verduras, uso de anti-hipertensivos, história de glicose sanguínea 
alta e história familiar de diabetes. Apenas 5% dos pacientes foram classificadas como baixo risco, 
sendo que a maior porcentagem se encontra na faixa de moderado a alto risco, e 40% 
apresentaram risco alto a muito alto de desenvolver DM. Conclui-se que o risco de indivíduos 
cardiopatas apresentarem DM ao longo da vida é muito alto, devido à presença dos fatores de 
risco (FR) associados à doença.   Pro- Reitoria de Extensão Universitária - PROEX 
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PERFIL E INTENSIDADE DE SINTOMAS DE MULHERES NO CLIMATÉRIO AVALIADAS EM UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE. 

 
LARA NERY PEIXOTO  

CAROLINA ANDRADE EGYDIO  
MARIANE FÁTIMA DA SILVA ARAUJO  

FERNANDA ELISA RIBEIRO  
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI  

EDNA MARIA DO CARMO  
 

       O climatério é um processo de mudanças físicas e emocionais, influenciado por múltiplos 
fatores, cujo conhecimento é fundamental para uma assistência mais qualificada. O objetivo foi 
verificar o perfil e intensidade dos sintomas de mulheres no climatério em Unidades Básicas de 
Saúde de Presidente Prudente. Foram avaliadas 56 mulheres com idade entre 40 e 65 anos, com 
entrevista investigando características sociodemográficas, ginecológicas e intensidade de sintomas 
climatéricos pelo Índice Menopausal de Blatt-Kupperman. A média de idade foi de 51,1 ± 5,47 
anos, 53,6% eram brancas, 71,4% eram casadas, 62,5% estudaram até o ensino fundamental e 
75% não trabalhavam. Também observou-se que 25% realizaram histerectomia, 60,7% 
apresentava incontinência urinária e 55,4% possuíam vida sexual ativa. Quanto aos sintomas, 
21,4% apresentaram intensidade grave, 46,4% moderado e 30,4% leve. Conhecer os fatores 
envolvidos no climatério é determinante para os profissionais da saúde promover um cuidado 
mais integral e humanizado para essa população. 
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PERFIL FÍSICO E EMOCIONAL DE MULHERES PÓS-CIRURGIA DE CÂNCER DE MAMA 
 

FERNANDA ELISA RIBEIRO  
MARIANA ROMANHOLI PALMA  

MARIANE FÁTIMA DA SILVA ARAUJO  
CAROLINA ANDRADE EGYDIO  

LARA NERY PEIXOTO  
ELISA BIZETTI PELAI  

ALESSANDRA MADIA MANTOVANI  
EDNA MARIA DO CARMO  

CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI  
 

       O período pós-cirúrgico de câncer de mama reflete na saúde física e emocional dos indivíduos 
acometidos, provocando alterações físicas e psicológicas. Com base nisto, o estudo objetivou 
relacionar medidas antropométricas e níveis emocionais a fim de avaliar o perfil físico e emocional 
de mulheres submetidas à cirurgia de câncer de mama. Participaram 12 mulheres (56,66±12,16 
anos) que realizaram cirurgia de câncer de mama. Foram avaliados índice de massa corpórea 
(IMC), circunferência abdominal (CA), flexibilidade de cadeia posterior, sintomas de estresse 
(Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp - ISSL) e de ansiedade e depressão 
(Hospital Anxiety and Depression Scale - HAD). Os resultados evidenciaram que a população 
avaliada apresentou pré-obesidade (IMC 27,10±4,10 kg/m², CA 92,23±10,87 cm), pouca 
flexibilidade (20,12±5,78 cm), sintomas de estresse (fase de resistência 58,4%, fase de exaustão 
41,6%), de ansiedade (41,6%) e de depressão (25%). 
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PERFIL ANTROPOMÉTRICO, CARDIOMETABÓLICO E QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES 
DIABÉTICAS MENOPAUSADAS. 

 
THAYS DA SILVA GARRIDO  

MAYANE SANTOS ARANTES  
VITORIA DE MEDEIROS MARCAL  

GABRIELE DE LIMA GAZANI BRITO  
MAYARA MOURA ALVES DA CRUZ  
SEBASTIÃO PEREIRA NEIVA NETO  

FRANCIS LOPES PACAGNELLI  
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES  

 
       Com os anos, a mulher sofre alterações progressivas da capacidade de adaptação do 
organismo e qualidade de vida devida alterações hormonais advindas do climatério e menopausa, 
evidenciando situações como depressão, sobrepeso, e desenvolvimento de fatores de riscos 
cardiometabólicos, aumento de doenças crônicas como hipertensão e diabetes mellitus. O estudo 
objetivou avaliar o perfil antropométrico, cardiometabólico e qualidade de vida de mulheres 
diabéticas menopausadas. Participaram 12 mulheres com diabetes mellitus tipo 2 e analisados 
dados antropométricos, cardiometabólicos, a qualidade de vida pelo questionário SF-36 e 
Questionário da Saúde da Mulher-QSM. A análise revelou mulheres com média de idade de 
59,33±9,67 anos, IMC de 29,57±7,03kg/m² e a CA de 111,33±14,35cm. Os limites dos aspectos 
emocionais avaliados pelo SF-36 e a depressão pelo QSM foram os domínios mais acometidos. Os 
resultados mostraram que o perfil antropométrico e cardiometabólicos da população avaliada, 
compromete a saúde e a qualidade de vida em mulheres na menopausa. 

 


