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A incontinência urinária (IU) é uma circunstância que causa repercussão negativa em múltiplos aspectos da 
qualidade de vida, fato este que indica um grande problema de saúde pública. A fisioterapia é uma 
excelente opção de tratamento, devido promover fortalecimento dos músculos do assoalho 
pélvico.  Analisar a eficácia da cinesioterapia em relação à qualidade de vida em indivíduos com 
incontinência urinária de esforço (IUE). Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unoeste 
(protocolo- 2432). Foram avaliadas 16 pacientes do sexo feminino, (52,18±11,62 anos) que apresentaram o 
diagnóstico clínico de IUE. A qualidade de vida foi avaliada por meio do questionário King's Health (KHQ), 
que é composto por nove domínios. O protocolo de tratamento utilizado incluía exercícios de Kegel e 
fortalecimento dos músculos correlatos. O tratamento cinesioterapêutico foi realizado por um período de 
10 semanas, uma sessão semanal com a duração de 60 minutos. Utilizou-se o teste Shapiro Wilk para 
verificar a normalidade dos dados, e teste Wilcoxon para a comparação antes e após. Os dados foram 
expressos em média ± desvio padrão e/ou mediana e intervalo interquartil 25-75%, e foi estabelecido um 
nível de significância de p < 0,05. A qualidade de vida apresentou melhora, obtendo-se uma diferença 
significativa dos domínios relacionados à percepção geral da saúde (p=0,0235), impacto da incontinência 
(p=0,0091), limitações no desempenho de tarefas (p=0,0059), limitação física (p=0,0246), limitação social 
(p=0,0052), relações pessoais (p=0,0215) e sono e disposição (p=0,0166). Não houve diferença significativa 
nos domínios emoções e medidas de gravidade. Considerando a repercussão que a IU ocasiona na vida do 
individuo, ao utilizar o KHQ, este possibilita avaliar a qualidade de vida de uma forma mais adequada para 
esta população com caráter incontinente, sendo este de validade e alta confiabilidade. Estudos 
demonstram uma melhora da qualidade de vida após a intervenção cinesioterapêutica em um período de 
12 sessões, apresentando melhora significativa em 8 domínios, exceto no referente às relações pessoais. É 
essencial avaliar a qualidade de vida, fato este relacionado com impacto prejudicial que o individuo 
incontinente apresenta na sua vida social. O tratamento cinesioterapêutico mostrou-se eficaz na 
incontinência urinária de esforço promovendo melhora da qualidade de vida, o que apresenta esta 
intervenção como um fator responsável pela melhora do quadro das pacientes.         
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O envelhecimento é uma das grandes preocupações a serem enfrentadas no decorrer dos anos. 
Podem-se observar alterações como perda de massa muscular e da velocidade de contração 
muscular e também redução da massa óssea, sendo mais propício, o risco de fraturas. Por isso, 
torna-se importante a intervenção da equipe multidisciplinar na saúde do idoso, já que sua 
capacidade funcional e o bem estar são fundamentais.  Analisar a capacidade funcional da 
população geriátrica institucionalizada na cidade de Assis/SP. Estudo transversal, de caráter 
quantitativo e descritivo-exploratório realizado no Asilo São Vicente de Paula no Município de 
Assis/SP, após a aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa, sob o parecer de nº 
49188315000005512. Como instrumento de medida para avaliação da capacidade funcional dos 
idosos utilizou-se a escala de Katz, que avalia o nível de independência em vestir-se, banhar-se, 
alimentar-se, mover-se, continência e higiene e os graus variam de "A" a "G". Participaram do 
estudo 41 idosos, sendo 16 do gênero masculino e 25 do feminino com idade média de 76 anos e 
tempo de instituição médio de 8 anos. Neste estudo evidenciou que 37% dos idosos foram 
classificados grau A (independente nas seis funções), 17% no grau F (Dependente no banho, vestir, 
higiene, transferência e outra função) e 17% no grau G (Dependente em todas as 6 funções), o 
grau B com 7% (Independente em todas, exceto 1), grau C com 7% (Dependente no banho e outra 
função) e outros com 15%. Os resultados obtidos através desse estudo demonstraram de forma 
significativa a dependência dos institucionalizados na realização das suas atividades de vida diária 
e a necessidade de supervisão, acompanhamento ou assistência diária de mais profissionais 
capacitados na área da saúde com ambientes dinâmicos e de boa convivência, corroborando com 
estudos encontrados na literatura. Observou-se que a grande parte dos idosos institucionalizados 
apresentou alto nível dependência. Diante disso é essencial a introdução de estratégias de 
promoção e prevenção à saúde do idoso, para que ele possa manter sua independência e 
autonomia na realização de suas atividades de vida diária na instituição e os resultados obtidos 
por meio da escala de Katz foram fundamentais para se criarem práticas direcionadas a esta 
população.         
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O acidente vascular encefálico (AVE) se caracteriza como um déficit neurológico, no qual o 
indivíduo pode apresentar comprometimentos da motricidade, sensibilidade, memória, fala e 
cognição. Deste modo, os objetivos desse estudo foram verificar a coordenação e o equilíbrio de 
indivíduos após AVE.  Estudo aprovado pelo CEP com nº de CAAE: 52079115.4.0000.5515. Foram 
avaliados 28 indivíduos adultos e idosos de ambos os sexos (com ensino fundamental incompleto, 
média de idade de 58±11,81 anos e com média do tempo de lesão de 55,82±71,11 meses, sendo 
15 indivíduos com hemiparesia à direita e 13 à esquerda) com sequela de AVE, atendidos em 
Clinica Escola de Fisioterapia em Presidente Prudente/SP. A amostra apresentou a pontuação 
média de 21,96±8,28 pontos no Teste de Mini Exame do Estado Mental (sendo o máximo possível 
30 pontos) e de 75,42±17,93% como resultado final na Escala de Fugl Meyer. Para análise da 
coordenação motora de membros inferiores foi utilizado o Lower Extremity Motor Coordination 
Test (LEMOCOT) e para avaliação do equilíbrio funcional utilizou-se a Escala de Berg. Na avaliação 
da coordenação todos os indivíduos apresentaram o número de acertos ao alvo com o lado 
parético abaixo do valor predito para este (média do nº de acertos 13,5±10,09; média do valor 
predito: 31,89±4,23 acertos) e 75% para o não parético (média do nº de acertos 25,71±9,38; 
média do valor predito: 33,52±4,65 acertos). Na Escala de Berg foi verificado a média de 
pontuação total de 50,17±4,50 pontos (a pontuação máxima possível de 56 pontos). Foram 
verificadas alterações da coordenação e do equilíbrio nos indivíduos avaliados, no entanto com 
maior déficit na coordenação, inclusive do lado não comprometido pela sequela da lesão, fato que 
demonstra quanto a sequela do AVE pode prejudicar globalmente o indivíduo. Já que a 
coordenação motora de membros inferiores é um elemento de extrema importância para a 
marcha e na realização de atividades de vida diária. No entanto, muitas vezes o treino de 
coordenação motora de membros inferiores é preterido nas programações de tratamento. Os 
indivíduos após AVE apresentaram déficit na coordenação de membros inferiores e no equilíbrio. 
Contudo, ao comparar essas variáveis, houve desempenho inferior na realização dos testes de 
coordenação.         
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O acidente vascular cerebral (AVC) é a maior causa de incapacidades em adultos, as consequências 
funcionais dos déficits primários neurológicos predispõem, aos sobreviventes, limitações 
individuais para atividades de vida diária, um padrão de vida sedentário e reserva cardiológica 
reduzida. O comprometimento da função motora pode levar a déficits na coordenação dos 
movimentos, tônus anormal, fraqueza muscular, movimentos sinérgicos e a paralisia de um 
hemicorpo, denominada hemiplegia. A reabilitação destes pacientes é um grande desafio, os 
esforços para minimizar o impacto e para aumentar a recuperação funcional após AVC, têm sido 
um ponto importante para os profissionais de reabilitação. A Fisioterapia de Grupo em Circuito de 
Treinamento (FGCT) é um modelo terapêutico que se apresenta em diferentes estações de 
trabalho, onde indivíduos realizam movimentos específicos e funcionais de forma repetidas em 
formato de circuito, com o intuito de melhorar o desalinhamento corporal, espasticidade, perda 
da força muscular, distúrbios de equilíbrio, auxiliar no aumento da autonomia funcional e na 
qualidade de vida de indivíduos hemiplégicos.  Analisar o comportamento da frequência cardíaca 
de indivíduos hemiplégicos após acidente vascular cerebral em sessões de FGCT.  A Frequência 
Cardíaca (FC) de 15 indivíduos hemiplégicos foi monitorada por meio de um monitor cardíaco da 
marca POLAR RS400sdTM durante o tempo contínuo das sessões de FGCT. A Reserva da 
Frequência Cardíaca (RFC), foi mensurada através do método de previsão teórica da frequência 
cardíaca máxima, equações propostas por Karvonen e o trabalho foi aprovado pelo comitê de 
ética. Em relação ao treinamento através da FGCT, indivíduos apresentaram resposta cardíaca com 
média de 27,42 ± 13,26% da RFC. O incremento do exercício proposto pode potencializar melhora 
funcional e cardiovascular, diminuir as alterações secundárias, melhorar os resultados em termos 
de velocidade da marcha e distâncias percorridas, contribuir para melhor inclusão social e 
independência, além de importantes evidencias que o exercício contribui com a neuroplasticidade 
cerebral. Os resultados deste trabalho demonstram que na pratica fisioterapêutica os exercícios 
precisam ser aprimorados. Os exercícios aplicadas durante a FGCT é considerado como baixa 
intensidade, apresentando dados inferiores da RFC em relação ao treinamento leve e moderado 
(40 a 70% da RFC), não estimulando o desempenho cardiovascular dos indivíduos hemiplégicos 
após AVC.         
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A Doença de Parkinson (DP) é o distúrbio motor mais comum dos núcleos da base, caracterizando-
se por redução de neurônios dopaminérgicos que resultam em desordens dos movimentos 
voluntários e automáticos e na presença dos sintomas de tremor, bradicinesia, rigidez e 
inabilidade postural, desta forma ficam comumente predispostos a uma vida sedentária e com 
pouco condicionamento físico. A Fisioterapia de Grupo em Circuito de Treinamento (FGCT) é um 
modelo de terapia que utiliza exercícios e atividades ativas, as quais são tarefas funcionais 
específicas realizadas de forma intensiva o que difere da fisioterapia convencional individualizada 
devido a sua configuração de grupo e com foco na repetição e progressão contínua de exercícios 
funcionais numa série de estações de trabalhos dispostos em um circuito dirigido visando 
melhorar a mobilidade geral, a capacidade de andar, a coordenação e o equilíbrio de indivíduos 
parkinsonianos, além de prevenir o aparecimento de complicações secundárias. Analisar o 
comportamento da frequência cardíaca de indivíduos parkinsonianos durante as sessões de 
FGCT.  A frequência cardíaca (FC) de 14 indivíduos parkinsonianos foi monitorada por meio de um 
monitor cardíaco portátil POLAR RS400sdTM durante as sessões de FGCT. A reposta da frequência 
cardíaca frente ao treinamento foi calculada pelo método Karvonen. Todos os voluntários foram 
informados sobre os objetivos e procedimentos do estudo e após concordarem com sua 
participação assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido aceito pelo Comitê de Ética 
da FCT sobre o CAAE: 47863415.6.0000.5402.  A resposta cardíaca dos indivíduos frente ao 
treinamento pela FGCT foi 15,92 ± 13,24% da reserva da frequência cardíaca (RFC).  A 
intensificação do exercício pode impulsionar a melhora funcional, amenizar as alterações trazidas 
pela patologia, melhorar a participação em sociedade e amenizar a dependência de terceiros, 
além disso há fortes evidências que o exercício estimula a neuroplasticidade cerebral. Os 
resultados deste trabalho demonstram que a intensificação dos exercícios na prática 
fisioterapêutica necessita ser implementada. A intensidade das atividades fisioterapêuticas 
realizadas durante a FGCT é baixa, muito inferior à zona alvo de treinamento leve a moderado (40 
a 70% da RFC) não contribuindo para a melhora dos baixos níveis do desempenho cardiovascular 
desses indivíduos.          
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APREENSÕES DE PAIS DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN DIANTE DA TRANSMISSÃO DO 
DIAGNÓSTICO 

 
LÚCIA MARTINS BARBATTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ISABELA BORTOLIM FRASSON - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

Gestação,momento de expectativa e ansiedade em relação à vida e ao bebê. No diagnóstico de 
Síndrome de Down(SD) a família vivencia situações de caráter emocional e estrutural.A 
transmissão do diagnóstico influencia a ótica dos pais e familiares sobre a aceitação e cuidados 
com a criança.Transmitido de forma adequada contribui para o desenvolvimento do bebe.Mas 
esta não é a realidade,assim, amplia o sofrimento e dificulta o processo de aceitação do filho.O 
fisioterapeuta,neste contexto,deve conhecer esse processo para orientar e dar suporte à família 
na nova realidade. Objetivo do estudo é levantar as apreensões enfrentadas pelos pais diante da 
transmissão do diagnóstico de SD. É um estudo descritivo qualitativo,utilizando um questionário 
semiestruturado,com pais de crianças com SD (n=6),seguindo as normas do CEP.Foram realizadas 
entrevistas no Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação e Laboratório de 
Psicomotricidade-FCT/UNESP.Foram extraídas as categorias a partir do método de análise de 
Bardin. Categorias:Informações no ato do diagnóstico,sentimentos,expectativas relacionadas à 
transmissão do diagnóstico e conhecimento sobre a fisioterapia.Informações:pelos pediatras do 
hospital;às vezes perto de familiares/amigos,ou para a mãe ou pai separadamente,dentro de 24 
horas após o nascimento do bebe e dada diretamente,sem apoio emocional; um caso com suporte 
emocional.Todos os pais julgaram as informações insuficientes.Sentimentos:(2)Chorar;(2)Não 
aceitação;(1)tranquilidade;(2)Susto; (1)Dor;(1)"sem chão";(1)Preocupação com riscos de 
vida;(2)questionar Deus,(1)medo,(1)angústia,(1)rejeição,(2)culpa,(1) insegurança e 
(1)tristeza.Expectativas:(3)Atualmente nenhum sentimento presente;(1)dor;(2)Ansiedade e 
incerteza do futuro e (1)questionar Deus. Conhecimento sobre a Fisioterapia:por meio do médico 
responsável,ou procuraram o serviço por aconselhamento de familiares ou amigos.Todos relatam 
saber que a fisioterapia pode ajudar.Ajudou entender suas expectativas em relação ao filho.A 
notícia deve ser dada ao casal,com todas as informações necessárias,objetiva e clara,permitindo 
discutir e esclarecer possíveis dúvidas.Relataram a falta de conhecimento sobre este momento 
dos profissionais que transmitem a informação. Os profissionais responsáveis pela transmissão do 
diagnóstico devem estar preparados para esse momento,ressaltando a importância de uma 
equipe multiprofissional para suporte psicossocial à família e esclarecer dúvidas frequentes dos 
pais.         
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ASSOCIAÇÃO DA SOBRECARGA FÍSICA NO TRABALHO COM A INTENSIDADE DA DOR E O NÍVEL DE 
INCAPACIDADE DE INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR CRÔNICA NÃO ESPECÍFICA: ANÁLISE 

PRELIMINAR 
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MÁRCIA RODRIGUES COSTA FRANCO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CRYSTIAN BITENCOURT SOARES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
A dor lombar é uma condição musculoesquelética com alta prevalência e custo nas sociedades 
economicamente avançadas da atualidade podendo tais custos estar relacionados com os fatores 
psicossociais,como depressão,ansiedade e desesperança.Durante os últimos anos ficou mais 
evidente que as sobrecargas no trabalho podem contribuir para o desenvolvimento de problemas 
musculoesqueléticos,mais especificamente, os traumas cumulativos e atividades relacionadas com 
movimentos de flexão e rotação do tronco.As limitações geradas pela sobrecarga física podem 
resultar na inatividade física dos trabalhadores, diretamente associada com obesidade,diabetes e 
trabalhos em turno. O objetivo foi investigar a relação entre a sobrecarga física no trabalho e a 
intensidade da dor e o nível de incapacidade de pacientes com dor lombar crônica não 
específica.  Pacientes com dor lombar crônica não específica foram incluídos neste estudo, 
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da FCT-UNESP(CAAE 36332514.0.0000.5402). Os 
questionários aplicados foram específicos para dor(Escala Numérica para avaliação da Dor), 
incapacidade (Questionário de Incapacidade de Roland Morris), e sobrecarga física (Questionário 
de Sobrecarga Física no Trabalho).O questionário de sobrecarga física possui 19 itens e dividem-se 
em sessões:posturas do tronco; dos braços;posição das pernas e levantamento de pesos.Para 
analisar a relação entre sobrecarga física e a dor e incapacidade dos participantes,foi realizada a 
Correlação de Pearson ou Correlação de Spearman,considerando a distribuição dos dados. Oitenta 
e um pacientes (54 do gênero feminino) foram considerados elegíveis para o estudo. As médias 
(desvio padrão) de idade dos participantes foram de 38,7 anos(11,4),dor de 6,7 pontos(1,7) e 
incapacidade de 12 pontos(4,8). A mediana (intervalo interquartílico) da duração da dor dos 
participantes foi de 12 meses (42).A sobrecarga física, tanto na pontuação total(p=0,05) quanto 
por categoria(p=0,00),não demonstrou correlação significante com dor,incapacidade e o risco de 
mau prognóstico (p= 0,42; p=0,06,respectivamente).  A falta de associação demonstra que a 
sobrecarga física no trabalho não influencia no aumento da dor e limitações funcionais de 
pacientes com dor lombar crônica. Apesar de ser uma análise parcial dos resultados,a sobrecarga 
não obteve relação com a incapacidade e a dor ao analisar tanto a pontuação total quanto a 
pontuação por categorias.Tais resultados podem se alterar considerando a amostra total.         
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AVALIAÇÃO DA AUTOESTIMA EM IDOSAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FISIOTERAPÊUTICO 
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REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
O passar dos anos traz consigo, o inevitável envelhecimento de todos os sistemas do corpo 
humano, e podem influenciar a autoestima do idoso 1. A autoestima é vista como o sentimento de 
amor do ser humano por si próprio, e pode ser influenciada pela autoconfiança, auto respeito, 
pelo sentimento de competência pessoal e independência, principalmente em relação às novas 
dificuldades que surgirão com a idade. Neste âmbito, notamos a necessidade de intervenções que 
auxiliem na manutenção e redução dos declínios na autoestima do idoso, visto que a mesma pode 
vir a acarretar prejuízos na saúde do idoso e limitações nas atividades de vida diária 2. Sabe-se que 
a prática de exercícios físicos, é uma ferramenta o tratamento direcionado ao idoso, pois trazem 
inúmeros benefícios que contribuem para o aumento da autoestima do individuo, bem como a 
diminuição de sintomas depressivos 3 Avaliar a autoestima de idosas ativas participantes da 
Universidade Aberta da Terceira Idade. Estudo transversal com idosas participantes do programa 
fisioterapêutico preventivo para a terceira idade da Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI), 
do campus da UNESP de Presidente Prudente. Foi realizada a avaliação de dados antropométricos 
(peso e altura) para o cálculo do índice de massa corporal (IMC) e aplicação da escala de avaliação 
da autoestima de Rosenberg (1965) 3. Para a analise dos dados foi realizado média e desvio 
padrão.  O estudo contou com 25 idosas, com idade média de 68,8±7,47 e IMC de 29,86±3,91. 
Para os valores da Escala de Rosenberg obteve-se média de 34,4±4,29. Cerca de 20% das idosas 
apresentam pontuação entre 20 e 30 pontos, seguido de 80% com pontuação entre 30 e 40 
pontos. Conforme analisado, a autoestima elevada pode associar-se diretamente à prática de 
exercícios físicos, visto que os mesmos atribuem maior ideal de independência, autonomia e 
redução dos sintomas de depressão. Além disso, a prática de exercícios físicos minimiza o 
sofrimento psíquico de idosos deprimidos e de seu envolvimento psicossocial 4, e de acordo com 
Fonseca et al., 2014 5, uma vida ativa na velhice faz com que o idoso se sinta independente, 
respeitado, seguro, e merecedor da felicidade, o que reflete diretamente na sua 
autoestima.  Observou-se que uma vida ativa para idosos é de suma importância, pois eleva a 
autoestima, reduz os sintomas depressivos, além do que a autoestima é um aspecto fundamental 
para o idoso, de forma que influencia numa boa qualidade de vida diretamente.         
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RUBENS DOS SANTOS ROSA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
FÁBIO YOSHIKAZU KODAMA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

 
O aumento no número de idosos preocupa países em desenvolvimento, em relação à capacidade 
do sistema de saúde acolher o aumento da demanda desta população. Com o processo de 
envelhecimento ocorre uma série de alterações e transformações na vida e corpo do idoso, que 
acabam muitas vezes dificultando a seu dia a dia. À medida que a pessoa envelhece muitas 
atividades rotineiras, consideradas simples e banais, aos poucos vão se tornando mais difíceis de 
serem realizadas, até que o idoso se torne dependente para realização de suas atividades de vida 
diária. Por conseguinte, estudos que analisem a capacidade funcional de idosos tornam-se 
importantes para melhorar o atendimento a esta população. Desta forma, o presente estudo tem 
como objetivo avaliar a capacidade funcional de idosos residentes na comunidade. A pesquisa foi 
previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (protocolo n° 1.193.834). Os indivíduos 
foram informados sobre os procedimentos e assinaram um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido conforme a Resolução n. 196/96, que normatiza a pesquisa em seres humanos. A 
amostra foi constituída por 15 idosos residentes no bairro Castelo Branco do município de 
Araçatuba/SP, sendo sete homens e oito mulheres, com condições físicas e psíquicas para 
compreender e responder aos questionários. A coleta de dados foi realizada com a aplicação do 
questionário de capacidade funcional Índice de Katz por meio de entrevista. Os dados amostrais 
foram analisados e os resultados foram descritos numérica e percentualmente para cada um dos 
fatores pesquisados. A média de idade dos idosos foi 73,00 ± 9,22 anos, e a pontuação média no 
índice de Katz foi de 5,27 ± 1,49, sendo 5,00 ± 1,91 para o sexo masculino e 5,50 ± 1,07 para o sexo 
feminino. Com relação à classificação da capacidade funcional, 80% foram classificados como 
independentes, 13,3% apresentaram dependência moderada, e 6,7% foram classificados como 
muito dependentes.  No presente estudo foi observado que a maioria dos idosos não 
institucionalizados são independentes funcionalmente, mantendo suas atividades de vida diária de 
maneira ativa, porém são necessárias pesquisas com maior número amostral e maior abrangência 
de análises, que permitam a identificação de fatores que poderiam influenciar as limitações e 
assegurar a manutenção dessa da capacidade funcional.         
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE TABAGISTAS LEVES E SUA CORRELAÇÃO COM O 
GÊNERO E A IDADE 
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ERCY MARA CIPULO RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
O tabagismo reduz a capacidade de exercício e, portanto, é prejudicial à capacidade funcional (CF) 
de tabagistas, independente do nível de dependência. Além disso, a carga tabagística (CT) também 
deve ser considerada ao trabalhar com tabagistas, uma vez que pode influenciar na aptidão física. 
Contudo, torna-se indispensável avaliar a CF de tabagistas leves, a fim de verificar se essa 
população já apresenta alterações na CF.  Avaliar a CF de tabagistas leves e verificar se há 
correlação de idade e gênero nessa variável.  : Estudo transversal que incluiu 78 tabagistas, de 
ambos os sexos, com idade entre 40 e 59 anos e função pulmonar normal. A CF foi avaliada pelo 
Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6) e a CT, por meio do anos/maço. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (protocolo nº: 18/2011). A normalidade dos 
dados foi analisada pelo Teste de Kolmogorov-Smirnov. Os dados foram expressos em mediana e 
intervalo interquartil 25-75%. As correlações de gênero e idade com o TC6 foram feitas pelo Teste 
de Spearman. A diferença estatística significante adotada foi de p < 0,05.  A amostra final foi 
composta por 45 homens e 33 mulheres (51 [42-59] anos) com CT leve (5,629 [4,478-6,516] 
anos/maço). Em relação ao TC6, a distância percorrida (569 [491-607,3] metros) apresentou-se 
normal em relação ao predito. Correlações negativas leve e moderada com o TC6 puderam ser 
observadas no gênero (r = -0,272) e na idade (r = -0,4484), respectivamente.  Apesar de a idade ter 
apresentado correlação moderada com a CF, a literatura aponta que o envelhecimento deve ser 
levado em consideração na redução dessa variável, não remetendo os resultados apenas ao hábito 
de fumar. No presente estudo, a amostra apresentou idade média de 51 anos, configurando um 
envelhecimento biológico importante. Ainda, a correlação de gênero foi fraca, o que não 
estabelece resultados consistentes para afirmar que este influencia diretamente na CF de 
tabagistas. Ademais, acredita-se que a CF não tenha se apresentado reduzida pelo fato de a 
amostra ser composta por tabagistas leves, corroborando com achados que evidenciam a 
influencia da CT na potência aeróbia.  : A CF de tabagistas de meia idade com CT leve apresenta-se 
dentro do valor predito. Além disso, o gênero e a idade não apresentam resultados consistentes 
em relação à redução da CF de tabagistas leves.     Unesp-Câmpus de Presidente Prudente.     
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PULMONAR DE PACIENTES COM DISTROFIA MUSCULAR DE 
DUCHENNE: SÉRIE DE CASOS 

 
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

SILAS DE OLIVEIRA DAMASCENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
KATIANE MAYARA GUERRERO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LARISSA BORBA ANDRÉ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ISIS GRIGOLETTO SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MAGDA CAMPOS CURCINO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DANILO DE OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
A função primordial do sistema respiratório é promover a hematose, com o intuito de assegurar 
níveis adequados de oxigênio para sobrevivência humana. Entretanto, esta homeostasia pode ser 
interrompida devido a doenças neuromusculares progressivas, uma vez que esta categoria de 
doenças promove o enfraquecimento progressivo dos músculos responsáveis pela função 
respiratória, dentre outros. Consequentemente, o enfraquecimento desses músculos leva ao 
comprometimento da capacidade pulmonar. Neste sentido, a espirometria pode ser utilizada 
como uma ferramenta para avaliação da função respiratória, pois avalia o fluxo inspiratório e 
expiratório de ar que passa pelos pulmões. Avaliar a capacidade pulmonar de pacientes com 
distrofia muscular de Duchenne. As avaliações foram realizadas no Centro de Estudos e de 
Atendimentos em Fisioterapia (CEAFIR) da FCT/UNESP de Presidente Prudente/SP. Para a 
realização deste estudo, foram selecionados 2 pacientes com distrofia muscular de Duchenne 
atendidos no setor de Neurologia dessa instituição, com idade média de 21,5±2,12 anos. Para 
realização do teste os pacientes não deveriam ter alterações cognitivas que comprometessem o 
entendimento dasinstruções e, além disso, não apresentarem nenhuma contraindicação que 
impossibilitasse a realização do exame. A avaliação foi realizada em um único dia de atendimento, 
cada paciente teve seu horário agendado individualmente e os mesmos foram levados à sala de 
avaliação, cada teste teve a duração de 30 minutos. Foram realizadas 3 repetições em cada 
paciente e a média das repetições foi utilizada. Os pacientes avaliados encontraram-se 
classificados com grau restritivo muito severo (Volume expiratório forçado no primeiro 
segundo/Capacidade vital forçada= > 80%), com valores entre 84,7% e 88,2%.  O 
comprometimento da função respiratória pode levar a redução da expansividade pulmonar, 
infecções respiratórias, hipoventilação progressiva que poderá provocar falência ventilatória e 
evoluir para óbito. Nesta direção, a conduta fisioterapêutica de pacientes com distrofia muscular 
de Duchenne classificados como grau restritivo muito severo deve ter como objetivo principal a 
manutenção da função pulmonar.  Através destes resultados, podemos identificar que a função 
respiratória de pacientes com distrofia muscular de Duchenne está comprometida.         
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AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DA CADEIA POSTERIOR DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS SUBMETIDOS A 
TERAPIA DE CONSCIÊNCIA CORPORAL 

 
NATÁLIA DAS NEVES ANDRADE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

FERNANDA ELISA RIBEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MARIANA ROMANHOLI PALMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

ALESSANDRA MADIA MANTOVANI FABRI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

A flexibilidade, função física que permite máxima amplitude de movimento músculo-articular, 
exerce grande importância no organismo de todo indivíduo, visto que o comprometimento dessa 
função pode gerar limitações em atividades laborais, em práticas esportivas e em atividades da 
vida diária. Tal função está intimamente ligada aos hábitos posturais, como também às atividades 
ocupacionais que muitas vezes exigem longos períodos de tempo sentado em postura estática que 
pode reduzir a flexibilidade corporal, como é o caso de trabalhadores de escritório, costureiras, 
motoristas e estudantes. A correção postural promove relaxamento e pode ser realizada de 
variadas formas e entre essas, as terapias mente-corpo como tai-chi, qi-gong e ioga que têm se 
mostrado eficazes no aumento da amplitude articular. A terapia de consciência corporal (TCC) 
também é considerada uma terapia mente-corpo, que apresenta benefícios na concentração, 
relaxamento, respiração proporcionando benefícios físicos e mentais.  Esse estudo tem como 
objetivo avaliar a flexibilidade de jovens universitários após uma sessão de TCC. Neste estudo, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 32108414.8.0000.5402), participaram jovens 
universitários (as) de 18 a 25 anos, submetidos a uma sessão de TCC. Foi calculado o índice de 
massa corporal (IMC), por meio do peso (em quilogramas) dividido pelo quadrado da altura (em 
metros) e avaliada, antes e após a sessão de TCC, a flexibilidade da cadeia posterior (FCP) por meio 
do banco de Wells (Sanny®). A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e 
foi usado o teste t para dados paramétricos (flexibilidade) nos momentos antes e depois da 
intervenção. O software estatístico adotado para análise foi SPSS 17.0 e o nível de significância 
utilizado foi de 5%.  Participaram universitários (n=20) com média de idade de 21,2±3,2 anos e de 
IMC de 23,3±5,0 kg/m². Inicialmente a média de FCP foi de 26,3±9,1 e após a TCC foi de 30,1±10,1 
(p=0,0001).  Após a análise e comparação dos valores, verificou-se que a flexibilidade da cadeia 
posterior dos participantes apresentou-se aumentada após a sessão de TCC de forma 
estatisticamente significativa. Esses resultados comprovam o benefício da TCC para o aumento da 
amplitude de movimento. Verificou-se que universitários obtiveram aumento da flexibilidade da 
cadeia posterior após uma sessão de TCC.    CAPES     
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AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DE ADOLESCENTES E SUA RELAÇÃO COM ÍNDICE DE MASSA 
CORPORAL E CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL 

 
JÉSSICA MARIA DA SILVA DE ABREU - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

FÁBIO YOSHIKAZU KODAMA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
NATALY LINO IZELI MARTINES - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

 
A flexibilidade é um dos principais elementos na função musculoesquelética da aptidão física 
relacionada à saúde. Níveis apropriados de flexibilidade estão relacionados a uma diminuição da 
incidência de lesões, principalmente na região dorsal e lombar. Adolescentes tendem a possuir um 
baixo nível de aptidão física, provocando diminuição dos níveis de flexibilidade. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a flexibilidade de adolescentes de 15 a 17 anos, bem como verificar a influência 
das variáveis índice de massa corporal (IMC) e circunferência abdominal (CA).  Foi realizado um 
estudo transversal, com base metodológica no modelo descritivo com abordagem não 
experimental com dados de prontuários. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Paulista - UNIP, CAAE: 48523215.5.0000.5512. A avaliação da 
flexibilidade foi feita por meio do banco de Wells. A análise estatística foi realizada pelo teste de 
Mann-Whitney, com nível de significância de 0,05. Participaram da pesquisa 63 jovens, com idade 
média de 16,3±0,6 anos. No teste de sentar e alcançar foi observado que 73% dos avaliados 
encontram-se com baixos índices de flexibilidade. Os adolescentes apresentaram IMC médio de 
22,8?5,1 kg/m2 e CA média de 79,4?12,0 cm. Foram divididos em grupos, o grupo de IMC 
adequado (n=47) e alterado (n=16) alcançaram um valor médio no teste de flexibilidade de 
23,32±8,59 e 25,00±7,97 cm, respectivamente, sem diferença estatisticamente significante 
(p=0,4297). O grupo com CA normal (n=51) e aumentada (n=12) obtiveram valores de 23,12±8,32 
e 26,42±8,60 cm, respectivamente, sem diferença estatisticamente significante (p=0,1667).  O 
estudo de Fernandes, Martins e Panda (2015), com 120 alunos com idades entre 6 e 14 anos, 
afirmou que não existe correlação forte (R²=0,1259) entre IMC e flexibilidade. No estudo de 
Fereira et al. (2014), com 118 adolescentes entre 14 a 18 anos, afirmou-se que a correlação entre 
CA e o teste de sentar e alcançar (TSA) para o gênero masculino foi de r=-0,132 e para o gênero 
feminino foi de r=0,015, ambas não foram estatisticamente significativas. Em suma, foi possível 
verificar no presente estudo que os adolescentes avaliados apresentam baixos índices de 
flexibilidade, sem diferença estatisticamente significante quando comparadas às variáveis IMC, 
CA.    Pesquisa Financiada pela Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Paulista 
- UNIP, no Programa "Iniciação Científica".     
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE PARÂMETROS VENTILATÓRIOS E HEMODINÂMICOS EM 
NEONATOS PRÉ-TERMO SUBMETIDOS A TÉCNICAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA 

 
NUBIA CAVALCANTI DA SILVA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - CEUMAR - CEUMAR 

ROSANA BOHAC FONTOLAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RODRIGO IWAMURA - HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 

FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Com o nascimento elevado de neonato pré-termo, nota-se um aumento do tempo de internação 
hospitalar por diferentes fatores, ou seja, uma maior incidência de doenças pulmonares crônicas e 
as suas complicações, sendo causadores da morbidade e mortalidade no período neonatal, 
obtendo um número significante de óbitos nas primeiras 24 horas de vida. A realização da 
fisioterapia respiratória em neonatos é essencial no auxílio da melhora e/ou manutenção do 
quadro clínico, tendo como objetivo prevenir o acúmulo de secreções brônquicas e aumento da 
permeabilidade das vias aéreas.  O estudo tem o objetivo de verificar o comportamento de 
parâmetros ventilatórios e hemodinâmicos com a aplicação de técnicas de fisioterapia respiratória 
em neonatos, e também correlacionar os parâmetros ventilatórios e hemodinâmicos 
considerando as situações pré, durante e pós-atendimento fisioterápico. Após a aprovação do 
Comitê de ética e do Hospital Regional, as mães assinaram o termo consentimento livre e 
esclarecido foram selecionados 6 pacientes na UTI neonatal, sendo recém-nascidos dos gêneros 
feminino ou masculino, pré-termo, com idade gestacional menor que 34 semanas e a idade pós-
natal inferior a 30 dias. Tendo como critério de inclusão os neonatos necessitariam estar fazendo o 
uso da ventilação mecânica invasiva. Foram observados os parâmetros ventilatórios e 
hemodinâmicos pré atendimento fisioterápico, durante e após a fisioterapia respiratória. As 
manobras aplicadas foram a vibrocompressão expiratória e drenagem postural, com duração de 
10 minutos cada terapia.  Ao analisar as variações tais como: a sensibilidade, PEEP, PS, P insp, 
Fluxo e T insp constataram-se uma estabilização nos seus valores, mantendo-o desde pré até o 
pós-atendimento da fisioterapia. Notou-se também ao comparar no período pré e pós-
atendimento uma leve diminuição na FR, e ao analisar a variável V min constatou uma queda 
abrupta de seus valores. Noutras variações como o VC insp, VC exp e a FC demonstraram um 
crescimento nos seus resultados ao comparar nos períodos antes e após a fisioterapia. Em relação 
a C est notou-se uma diminuição nestes períodos já citados. Detectamos que as variações 
permaneceram estáveis no pré, durante e após o tratamento, ou seja, nenhuma alteração 
hemodinâmicas e/ou ventilatórias importante foi visualizada ao ponto de interrupção do 
procedimento, mostrando ser uma medida adequada e segura.  É possível concluir que as técnicas 
de higiene brônquica aplicadas foram seguras.          
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AVALIAÇÃO E CORRELAÇÃO DE EQUILÍBRIO CORPORAL E FLEXIBILIDADE ANTERIOR DE TRONCO EM 
IDOSAS FISICAMENTE ATIVAS. 

 
LAÍS ALLI DIAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ELAINE APARECIDA LOZANO DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA CAROLINE RIPPI MORENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

O envelhecimento é algo inevitável no ser humano, sendo compreendido como um processo 
dinâmico e progressivo, resultando em alterações globais que interferem na qualidade de vida. 
Entre as alterações mais comuns estão os déficits em flexibilidade, mobilidade e equilíbrio, que 
podem prejudicar a independência do indivíduo ao praticar suas atividades de vida diária, 
tornando-o mais suscetível a quedas e apresentando menor funcionalidade. A prática regular de 
atividade física é uma ferramenta de trabalho importante para prevenir e reverter possíveis 
complicações. Nesse contexto, ressalta-se a importância do idoso em praticar atividade física para 
desenvolver e manter tanto a flexibilidade quanto o equilíbrio.  Avaliar e correlacionar o equilíbrio 
corporal de idosas participantes de atividade física.  O estudo foi realizado com mulheres 
participantes do programa fisioterapêutico preventivo, junto à Universidade Aberta à Terceira 
Idade (UNATI) de Presidente Prudente. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da FCT/UNESP CAAE: 56496816.3.0000.5402. Foi realizada a coleta dos dados antropométricos, 
para caracterização das participantes. Para analise da flexibilidade, foi realizado o teste de alcance 
anterior, utilizando o escore máximo de 30 cm, considerando resultados superiores a 25,4cm 
indicando baixa probabilidade de quedas. Para a analise do equilíbrio, foi utilizado o teste de 
Apoio Unipodal, com os olhos abertos e olhos fechados , sendo considerado o escore máximo de 
30 segundos.Para analise estatística, foi utilizado o programa PRISMA, com média, desvio padrão e 
Two Way/T (significante quando p < 0,05).  A população deste estudo foi constituída por 46 idosas 
com média de idade 71,74±6,52 anos e IMC 27,43±4,36 (kg/m²), destacando um sobrepeso). No 
teste de alcance anterior, a média foi de 25,18±5,46 cm. No teste de apoio unipodal, com os olhos 
abertos, a média foi de 24,35±8,85 segundos e com os olhos fechados média de 6,53±5,94 
segundos.   Destaca-se que 60,86% dos participantes atingiram o escore máximo no teste de apoio 
unipodal, e 67,85% o escore considerado de baixa probabilidade de queda no teste de alcance 
funcional.  Considerando que idosos com teste de alcance anterior de tronco bom apresentam 
menor risco de quedas, assim como aqueles que têm resultados bons no teste de apoio unipodal, 
podemos dizer que ocorreu relação positiva entre os dois testes e o risco de queda em idosas 
ativas.    PROEX- UNESP Presidente Prudente     
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AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DA 
MENINGOENCEFALOCELE 

 
ANA PAULA GUIRRO DEFENDE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ALLINE SAYURI TACAKI ALVES - ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - FACULDADE DE 
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA FCT/UNESP 

CAROLINE NUNES GONZAGA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
KATIANE MAYARA GUERRERO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

TÂNIA CRISTINA BOFI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

As anomalias congênitas do Sistema Nervoso Central (SNC) são caracterizadas pelas alterações na 
constituição de algum órgão. A meningoencefalocele consiste em uma herniação das meninges e 
do tecido encefálico proveniente de uma irregularidade óssea impedindo o fechamento correto da 
estrutura, que pode levar a diversas alterações neurológicas e motoras prejudicando o 
desenvolvimento típico desses indivíduos.  Analisar o desenvolvimento motor de uma criança com 
meningoencefalocele e verificar os efeitos da intervenção fisioterapêutica. Trata-se de pesquisa 
descritiva, com delineamento de estudo de caso, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
o CAAE: 30382714.5.0000.5402. A amostra foi composta por uma criança do sexo feminino com 
idade cronológica de 5 anos e diagnóstico de meningoencefalocele. Como instrumento de 
avaliação foi utilizado a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) elaborada por Rosa Neto (2002) 
com a finalidade de avaliar os seguintes aspectos motores: motricidade fina, motricidade global, 
equilíbrio, esquema corpora/rapidez, organização espacial, linguagem/organização temporal e 
lateralidade. O estudo envolveu as seguintes etapas: 1ª etapa - Avaliação motora / 2ª etapa - 
aplicação da intervenção fisioterapêutica / 3ª etapa - reavaliação motora.  Na avaliação motora 
inicial, os resultados através da EDM mostraram 24 meses de idade negativa nas áreas da 
motricidade fina e equilíbrio e 12 meses na motricidade global. Após 8 meses de intervenção, a 
reavaliação motora mostrou progresso de 2 meses na idade negativa tanto na motricidade fina e 
equilíbrio quanto na motricidade global.  Segundo Bacheschi & Nitrini (2003), a 
meningoencefalocele pode gerar múltiplas manifestações neurológicas, que variam desde 
alterações cognitivas e motoras, na coordenação, postura e equilíbrio, assim como encontrados 
neste estudo e no estudo realizado por Sanches e Vasconcelos, em 2010, que encontraram déficits 
importantes em motricidade fina e equilíbrio. Esses estudos apontaram melhora dessas áreas após 
a intervenção fisioterapêutica.   Apesar do tamanho amostral, foi possível por meio deste estudo, 
evidenciar a importância da fisioterapia em crianças que apresentam a meningoencefalocele.          
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AMANDA PEREIRA GIANNASI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA LUCIA RIBEIRO NEGRÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BIANCA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GIOVANNA DE PAULA LIMA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANA MIKI FERNANDES ITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARA R DA COSTA ALEXANDRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUNARA MAGALHÃES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIANA DE GODOY GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAINÁ APARECIDA ZANDONATO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAISA PAULA FÉLIX DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A incontinência urinária (IU) é definida pela Sociedade Internacional de Continência como 
qualquer perda involuntária de urina suficiente para gerar um problema social. Os músculos do 
assoalho pélvico (MAP) com função deficiente ou inadequada é um fator etiológico da 
IU.  Comparar a força do assoalho pélvico através da avaliação funcional do assoalho pélvico (AFA) 
antes e após tratamento fisioterápico de mulheres com IU.  Foram selecionadas 10 pacientes na 
clínica Escola de Fisioterapia da Unoeste, através de encaminhamento médico apresentando 
diagnóstico de IUE (esforço), IUU (urgência) e IUM (mista). Uma avaliação foi feita com cada 
paciente, dividiu-se em duas etapas: questionamento sobre suas queixas principais através de 
uma ficha de avaliação fisioterápica em uroginecologia da clínica de Fisioterapia, onde abordou, 
frequência miccional, uso de forros, situação da perda urinária, número de gestações, tipo de 
parto (normal ou cesárea), atividade sexual e informações sociodemográficas, entre outras. Todas 
as pacientes eram informadas sobre os procedimentos que seriam realizados e assinaram um 
termo de consentimento livre e esclarecido antes da realização do tratamento. Em outro 
momento o exame físico, onde avaliou-se o grau de disfunção do assoalho pélvico e o tempo de 
contração pelo AFA. Os exercícios realizados foram baseados em exercícios de Kegel, que promove 
a diminuição da perda urinária e fortalece os MAP, foi utilizado bastões, halteres, bolas, faixas 
elásticas e caneleiras, sempre ressaltando a respiração diafragmática, respeitando o tempo de 
contração perineal de cada paciente incontinente. Ao final das 10 sessões realizadas, as 10 
pacientes foram reavaliadas. Foram avaliadas 10 mulheres na faixa etária entre 39 a 67 anos, com 
média de 54,62 ± 8,19 anos, 10% apresentaram IUM, 10% IUU e 80% sendo a maior parte IUE. 
Ouve uma diminuição da perda urinária e ganho de contração do MAP. Obtivemos também o 
aumento nos graus de força dos MAP, apresentando ao início grau 3 ± 0,81, e ao término do 
tratamento, grau 3,4± 0,69. A fisioterapia é de grande importância no tratamento conservador da 
IU, pois é acessível à população, comparado ao tratamento cirúrgico. Entretanto este tratamento 
depende do esforço e vontade da paciente. Concluímos que houve melhora da força do MAP 
através do AFA após o tratamento cinesioterápico que é de grande importância no tratamento de 
mulheres com IU.          
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CAPACIDADE FUNCIONAL E TRANSPORTABILIDADE MUCOCILIAR NASAL DE TABAGISTAS E 
CORRELAÇÃO COM IDADE E GÊNERO 

 
REBECA NUNES SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISIS GRIGOLETTO SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JULIANA SOUZA UZELOTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DIONEI RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ERCY MARA CIPULO RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

O tabagismo afeta o estado de saúde geral do indivíduo, podendo reduzir a capacidade funcional 
(CF) de tabagistas, além da transportabilidade mucociliar nasal (TMC), que pode ser 
comprometida devido à exposição crônica ao cigarro. Nesse contexto, torna-se indispensável 
avaliar essas variáveis em tabagistas saudáveis. Avaliar a CF e a TMC de tabagistas e verificar se há 
correlação do gênero, idade e TMC com a CF. Estudo transversal no qual foram avaliados 78 
tabagistas (51 [42-59] anos) de ambos os sexos, com função pulmonar normal. A CF foi avaliada 
pelo Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6) e a TMC foi avaliada pelo Tempo de Trânsito da 
Sacarina (TTS). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (protocolo: 
18/2011). Para analisar a normalidade dos dados foi utilizado o Teste de Kolmogorov-Smirnov. 
Todos foram expressos em mediana e intervalo interquartil 25-75%. As correlações das variáveis 
gênero, idade e TTS com o TC6 foram feitas pelo Teste de Spearman. A diferença estatística 
significante adotada foi de p < 0,05. A amostra foi composta por 45 homens e 33 mulheres com 
carga tabagística leve (5,629 [4,478-6,516] anos/maço). Quanto aos valores do TC6, a distância 
percorrida (569 [491-607,3] metros) se apresentou próximo ao predito para a amostra. Quanto ao 
TTS, os valores encontrados (10,68 [7,458-16,95] minutos) são considerados dentro da 
normalidade. A análise de correlação com o TC6 apresentou correlações negativas com o gênero (r 
= -0,272) e a idade (r = -0,4484). O TTS não apresentou correlação com o TC6. Os resultados 
mostram que os valores da CF e a TMC de tabagistas leves encontram-se dentro do predito para a 
idade da amostra. Em relação ao gênero e a idade, por terem apresentado correlação fraca e 
moderada, respectivamente, com a CF, não há respaldo consistente para dizer que tais aspectos 
influenciam diretamente na CF de tabagistas leves, dentro da faixa etária da amostra. Ademais, 
além de o tabagismo alterar as fibras musculares, o envelhecimento também reduz a CF. Ainda, 
evidências mostram maior deficiência no TMC de tabagistas moderados e severos quando 
comparados a tabagistas leves, o que pode explicar os resultados do presente estudo, uma vez 
que a carga tabagística da amostra foi leve. A CF e o TMC de tabagistas leves de idade média não 
apresentam alterações. O gênero e a idade apresentam correlações inconsistentes para afirmar a 
influência direta na CF dessa população.    Pró-Reitoria de Extensão Universitária (PROEX)     
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CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA EM UMA CIDADE DE PEQUENO PORTE: 

RETRATOS DO RECORTE DE CAMPO 
 

SILAS DE OLIVEIRA DAMASCENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DANIEL TAVARES CAMARA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
LARISSA BORBA ANDRÉ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MAGDA CAMPOS CURCINO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
NATHÁLIA CRISTINA LOZANO GONZALES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

KATIANE MAYARA GUERRERO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ELIANE FERRARI CHAGAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Estudos populacionais são primordiais para mapear, relacionar, assimilar e diagnosticar 
características da população como um processo elementar na elaboração de políticas públicas e 
assim, fornecer parâmetros para subsidiarem ações nas diferentes áreas. Apresentar 
características da população com deficiência de uma cidade de pequeno porte no Estado de São 
Paulo. Este é um estudo de campo, de caráter transversal e quantiqualitativo. O levantamento dos 
dados ocorreu após a aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa, sob o parecer de nº 
45323415.6.0000.5512. A participação foi voluntária e após a assinatura prévia do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. O recorte geográfico foi na cidade de Maracaí/SP. O 
procedimento adotado foi à busca, de casa em casa dentro do perímetro urbano, às pessoas com 
deficiência. Em caso afirmativo utilizava-se um questionário organizado e validado composto por 
dados gerais da deficiência, dados pessoais, de saúde, de educação, de transporte e de 
lazer. Neste estudo identificou-se 42 pessoas com deficiência, onde 32 pessoas participaram 
efetivamente da pesquisa. No contexto, 59,37% eram do sexo feminino e 40,62% do sexo 
masculino, a média de idade geral foi de 44±23,80 anos. A deficiência intelectual apresentou 
maior percentual com 46,87%; financeiramente 87,5% não exerciam função remunerada; em 
relação ao transporte urbano, 65,62% negaram o uso deste meio de locomoção; 56,25% 
afirmaram serem participantes em bares, festas e afins; 87,5% tomavam algum tipo de medicação 
e 31,25% apresentaram patologias associadas. Dados populacionais mostram Maracaí com 
percentual de 32,5% de pessoas com deficiência, porém neste estudo o percentual ficou em 0,24% 
da população total e também, esses dados divergem quanto ao tipo mais acometido, sendo aqui, a 
deficiência intelectual mais destacada. Verificou-se neste município, considerado de pequeno 
porte, que a maior taxa de deficiência é a intelectual; em relação ao uso de transporte público, 
existe uma negativa devido à falta de acessibilidade; o nível educacional é baixo, relacionado à 
dificuldade na aprendizagem e a exclusão pela deficiência; o aspecto de saúde desta população 
encontra-se respaldada pelo serviço de saúde público. Contudo, este estudo foi fomento para que 
através desses dados, políticas públicas fossem criadas, tornando mais real à promoção da 
acessibilidade e inclusão social.         
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CARACTERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE MULHERES PARTICIPANTES DE UM 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR 
 

VITOR EDUARDO DOS SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CAROLINA TAKAHASHI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LUCY PAOLA OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

RAFAELLA DE SÁ TURINI ALVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MARIANA GRAÇA GUTIERREZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
PAULA RAPCHAN DOS SANTOS TORQUATO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

THAIS CABRAL ALMEIDA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MAYARA MOURA ALVES DA CRUZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT/UNESP 

 
As ações educacionais e as atividades desenvolvidas em programas de reabilitação cardiovascular 
são importantes para minimizar os efeitos da composição corporal sobre a saúde dos seus 
frequentadores, entretanto, para atingir esses objetivos a caracterização da população 
frequentadora desses programas é fundamental.  Caracterizar a composição corporal de mulheres 
participantes de um programa de reabilitação cardiovascular.  Foram avaliadas 23 mulheres (67,30 
± 13,15 anos; 1,56 ± 0,07 metros; 70,87 ± 21,24 kg) cuja composição corporal foi avaliada por meio 
de bioimpedância (Maltron BF 900, Reino Unido). As voluntárias foram colocadas na posição 
supina, sem objetos metálicos no corpo, membros afastados e em local silencioso. Os eletrodos 
foram posicionados na base do terceiro dedo e um pouco acima da articulação do punho (próximo 
ao processo estiloide) no membro superior direito, e na base do terceiro dedo e no ponto médio 
entre maléolos medial e lateral do membro inferior direito. Foram obtidos os seguintes 
parâmetros: percentual de gordura corporal, peso da gordura, percentual de gordura alvo, índice 
de massa corporal (IMC), resistência, taxa metabólica basal (TMB), massa magra, percentual de 
massa magra, água e porcentagem de água. Para análise dos dados foi usada estatística descritiva. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE: 35525714.9.0000.5402). Foram 
encontrados os seguintes valores: percentual de gordura corporal: 42,73 ± 9,97; peso da gordura: 
32,64 ± 12,75kg; percentual de gordura alvo: 2,46 ± 8,16; IMC: 30,03 ± 5,57; resistência: 596,00 ± 
144,31; TMB: 1166,61 ± 141,92; massa magra: 41,45 ± 6,92kg; percentual de massa magra: 57,27 ± 
8,97; água: 30,32 ± 5,07lts; percentual de água: 41,89 ± 6,56.  As mulheres avaliadas apresentam 
alto percentual de gordura corporal e podem ser classificadas como obesas grau I em função dos 
valores do IMC, fato preocupante visto que tais índices levam a um maior risco de 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Em contrapartida, também observamos um bom 
percentual de massa magra e água nessas mulheres. Intervenções preventivas são fundamentais 
nessa população, o que reforça a importância das ações educacionais em programas de 
reabilitação cardiovascular.  As mulheres avaliadas possuem altos índices de gordura corporal, o 
que leva a altos valores de IMC, mas possuem um bom índice de massa muscular e água em seus 
organismos.     Pró-Reitoria de Extensão Universitária     
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CARACTERIZAÇÃO E INTENSIDADE DA DOR LOMBAR EM AUXILIARES DE LIMPEZA 
 

JORGE LUIS CASTRO DEMORI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PALOMA PELLOSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HELIARD RODRIGUES DOS SANTOS CAETANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSÉ MARIA BERTÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A dor lombar é uma consequência de diversos fatores, que envolvem o trabalho, o emocional e 
atividades diárias. Sendo uma das principais causas de afastamento do mercado de trabalho e do 
surgimento de incapacidades, com consequente prejuízo da qualidade de vida. Deste modo, o 
objetivo deste estudo foi analisar a presença de dor lombar em auxiliares de limpeza e demonstrar 
os possíveis fatores associados a dor lombar. Trata-se de um estudo transversal, com número de 
CAAE: 4460141520005515, no qual foram avaliadas 40 mulheres auxiliares de limpeza de uma 
universidade de Presidente Prudente/SP, com média de idade de 42,1±8,4 anos.As coletas 
iniciaram com a verificação das medidas antropométricas das mulheres, como peso, estatura e 
circunferência abdominal. A amostra também respondeuum questionário de lombalgia,que 
verifica a intensidade da dor lombar (que apresenta valores de 0 à 108 pontos, sendo que quanto 
maior a pontuação, maior é a intensidade da dor) e também foi utilizado um questionário para 
analisar os possíveis fatores que podem apresentar associação com a presença da dor lombar. Foi 
realizada a análise descritiva e os valores foram expressos em frequências e proporções. Em 
relação às medidas antropométricas, foi encontrado que a maior parte da amostra apresentou 
pré-obesidade, com índice de massa corpórea de 29,09±5,3kg/m² e circunferência abdominal de 
92,82±13,8cm, sendo que 87,5% da amostra apresentavam obesidade central. No questionário de 
intensidade da dor lombar a amostra obteve média de 13,4±9,88 pontos, não sendo esta uma 
pontuação expressiva.Na análise dos fatores, foi observado que 72,5% das mulheres eram 
casadas, 75% declaravam ser de raça parda e todas relataram apresentar nível de escolaridade 
médio. Foi notável que 95% da amostra praticavam atividade física moderada e 75% realizavam 
dupla jornada de trabalho. Com os resultados obtidos neste estudo, verifica-se a necessidade do 
desenvolvimento de estratégias para prevenção da dor lombar, limitação de danos e intervenção 
quando está já estiver instalada, para melhora da qualidade de vida desta população. Portanto, 
conclui-se que as auxiliares de limpeza apresentavam dor lombar de intensidade baixa, sendo 
verificada a presença dos seguintes fatores na maioria da amostra: são casadas, com escolaridade 
média, raça parda, nível de atividade física média, com presença de obesidade central e 
realizavam dupla jornada de trabalho.    Programa de Bolsa de Iniciação Científica - UNOESTE.     
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COMPORTAMENTO AUTONÔMICO IMEDIATO APÓS O USO DA TERAPIA COMBINADA SOBRE A 
GORDURA ABDOMINAL LOCALIZADA  

 
LAURINÉIA DA SILVA OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAFAELA FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CRISTIANE RIBEIRO PACHECO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA CORRAL GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA CLARA CAMPAGNOLO REAL GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Os padrões de beleza impostos pela mídia acabam desencadeando uma busca incansável pelo 
corpo perfeito, em troca da melhora da autoestima. A gordura abdominal localizada é um dos 
fatores que não se encaixa neste padrão, por isso, diversas técnicas estão sendo cada vez mais 
procuradas na redução do acúmulo deste tecido, por todo tipo de população, porém repostas dos 
mecanismos autonômicos após a aplicação desta técnica ainda precisam ser esclarecidos.  Analisar 
a influência do uso da terapia combinada sobre os índices lineares da variabilidade da frequência 
cardíaca aplicada de maneira aguda. Participaram do procedimento experimental 15 voluntárias, 
em uso de contraceptivo oral, sedentárias, com limite máximo 4 cm de prega cutânea supra ilíaca, 
a avaliação autonômica aconteceu antes e após a aplicação da terapia combinada (ultrassom e 
eletroterapia) por meio do aparelho Manthus (KLD biosistemas, Brasil) o qual oferece aplicação 
em conjunto do ultrassom (3 MHz, 45 W) e da corrente estereodinâmica (10 a 15 Hz, forma 
senoidal), o tempo de aplicação foi de 2 minutos por área do cabeçote. O intervalos R-R foram 
obtidos por meio cardiofrequencímetro Polar RS800cx e analisados pelo programa Kubius HRV 
analisys 2.0, os trechos selecionados para análise foram 3 janelas de 5 minutos (repouso, rec1 e 
rec2) e os índices selecionado foram RMSSD, SDNN (domínio do tempo) e HF, LF un e ms2 
(domínio da frequência). Para análise na comparação entre os momentos foi utilizado a análise de 
variância para medidas repetidas, pois os valores apresentaram-se paramétricos, pós teste de 
Bonferroni e nível de significância foi estabelecido em 5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa da Instituição (CAAE: 44638215.0.0000.5515). Foi observado somente efeito de 
momento no índice HF ms2 na janela de rec2 em relação ao repouso (974.2 ± 672.57 vs 1506.13 ± 
1193.60) com valor de p=0.0472.  A predominância do comportamento autonômico simpático tem 
sido relacionada à lipólise, porém no presente estudo só foram observadas alterações no índice HF 
ms2, índice que representa a atividade parassimpática, como reposta imediata e aguda a aplicação 
da terapia combinada.  Por esses resultados, entende-se que a aplicação aguda da terapia 
combinada não foi suficiente para promover alterações na atividade autonômica simpática.         
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CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO SOBRE INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
 

MAIARA ALMEIDA ALDÁ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DÉBORA VASCONCELOS VERÍSSIMO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELE DOS SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUANA MARTINS DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANA GONÇALVES FINOTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAYANE SANTANA VEZETIV - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANA OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A incontinência urinária (IU) acomete muitas mulheres mundialmente, sendo considerada uma 
nova epidemia do século. Embora a grande incidência, somente 10,7% das brasileiras procuram 
atendimento médico, e consequentemente, o tratamento conservador realizado pela fisioterapia. 
A repercussão desta disfunção não é somente física, afetando aspectos da vida social, psicológica, 
sexual e ocupacional de portadores. Em vista disto, foi estabelecido todo dia 14 de março como 
Dia Mundial da Conscientização sobre IU, que se empenha em gerar informação acessível à 
população.  Analisar o conhecimento de mulheres sobre esta disfunção urinária, o seu tratamento, 
sobre indivíduos que enfrentem o problema, e informa-las a respeito dos sintomas e 
tratamentos. Este estudo transversal foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Protocolo nº 
2432), no qual foram incluídas 40 mulheres que acompanhavam ou aguardavam atendimento no 
setor de Cardiologia e Neurologia da Clínica de Fisioterapia da Unoeste e no Laboratório de 
Análises Clínicas da Unoeste, durante a manhã do Dia Mundial da Conscientização sobre IU de 
2016. Responderam a um questionário rápido a respeito da IU, consistindo em três perguntas com 
a opção de assinalar a resposta "sim" ou "não": 1) Você sabe o que é IU?; 2) Você conhece alguém 
que tenha IU?; e 3) Você sabe que a IU tem tratamento?. Após a realização, receberam folheto 
informativo, com linguagem de fácil entendimento, explicando sobre os tipos de IU, sintomas, 
tratamento conservador fisioterapêutico e estimulando-as a procurarem auxílio médico se 
necessário. O resultado foi descritivo e expresso em valores absolutos e porcentagem. As 
entrevistas duraram um máximo de 3 minutos, acrescidos da explicação e entrega do folheto 
informativo. Destas mulheres, 27% não sabiam o que era IU e 50% conheciam alguém que 
apresentava esta disfunção. Em 40% das entrevistas as mulheres não sabiam que IU possui 
tratamento, e deste total, 81,2% das mulheres relataram conhecer somente o tratamento 
cirúrgico, desconhecendo o fisioterapêutico. Esta pequena vem em concordância com o visto na 
literatura, onde quase metade a população estudada não conhece sobre IU, ou mesmo 
consideram normal a perda de urina. A porcentagem de mulheres que desconheciam a IU e seu 
tratamento reflete nos baixos números de procura de atendimento médico e principalmente 
fisioterapêutico.  É verificada a grande importância de um programa de informação, gerando 
melhor cuidado com a saúde e qualidade de vida.         
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CORRELAÇÃO ENTRE IDADE E MOBILIDADE FUNCIONAL EM INDIVÍDUOS PERTENCENTES A 
GRUPOS DE ATIVIDADE FÍSICA DO PROGRAMA "ESF" DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

 
TAÍSE MENDES BIRAL - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GABRIELA MENOSSE RIBEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ELIANE FERRARI CHAGAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LÚCIA MARTINS BARBATTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
O envelhecimento é acompanhado de diversas alterações, dentre elas, a diminuição da 
mobilidade funcional, seguida de redução das atividades de vida diária, atividades sociais e maior 
predisposição a quedas. Nas ESF, programas de exercícios são realizados e conhecer a mobilidade 
funcional da população participante ampara o desenvolvimento de atividades adequadas. Analisar 
a correlação entre idade e mobilidade funcional, por meio do teste "Timed Up and Go" (TUG), nos 
grupos de atividade física das Estratégias Saúde da Família (ESF) de dois bairros localizados na 
cidade de Presidente Prudente.  O estudo foi aprovado no CEP da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (FCT/UNESP), em Presidente Prudente, sob o 
protocolo nº 41034914.1.0000.5402. Dois grupos de atividade física das ESF's foram avaliados (n= 
32). Foram incluídos indivíduos com idade > 18 anos; acometidos por doenças crônicas 
(hipertensão arterial; diabetes; osteoartrite) e excluídos os acometidos por doenças neurológicas. 
Os participantes realizam atividade física 2 vezes por semana nas ESF's, sendo cada sessão 
ministrada por um fisioterapeuta. A sessão teve duração de 45-50 minutos (10' de alongamento; 
15' de aquecimento; 20' de fortalecimento e 2' de relaxamento). O teste foi realizado em um único 
momento utilizando um cronômetro para medir o tempo (em segundos) e a média de 3 testes 
para cada indivíduo foi considerada. Todos realizaram o teste sem auxílio físico do avaliador. Para 
análise estatística utilizou-se teste de correlação de Pearson para identificar a correlação entre 
idade e desempenho no TUG. Não houve comparação após o programa por tratar-se de um 
estudo transversal.  A amostra foi composta por mulheres (n = 30) e homens (n = 2) com média de 
idade de 61,5±13,56 anos. TUG com média de 8,82±1,71 segundos. Encontrou-se correlação 
significativa entre idade e TUG (r = -0,547; p = 0,001).  Esta correlação é moderada e indica que a 
mobilidade funcional diminuiu com o aumento da idade. A média no TUG foi correspondente a 
outros trabalhos para praticantes de exercício físico e está de acordo para idosos saudáveis. O 
estudo reforça a necessidade de atenção nessa faixa etária, pois com o passar da idade o 
desempenho é afetado. Programas em ESF podem ajudar a manter a boa mobilidade funcional e 
contribuir para prevenção de quedas. Há correlação significativa entre idade e mobilidade 
funcional verificado pelo TUG na população praticante de atividade física nas ESF.         
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CORRELAÇÃO ENTRE OS QUESTIONÁRIOS DE QUALIDADE DE VIDA APLICADOS EM PACIENTES 
SUBMETIDOS À CIRURGIA ABDOMINAL. 

 
CAMILA APARECIDA GIBIM - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

SUSIMARY APARECIDA TREVIZAN PADULLA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RAFAEL ZAMBELLI DE ALMEIDA PINTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

GUILHERME HENRIQUE DALAQUA GRANDE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DÉBORA MAYUMI DE OLIVEIRA KAWAKAMI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ISABELLE MAINA LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

Laparotomia no significado médico quer dizer "abertura cirúrgica da cavidade abdominal" e é 
recomendada com o objetivo de alcançar, através de uma via de acesso, os órgãos abdominais; 
podendo gerar consequências ao aparelho respiratório e afetar a qualidade de vida dos pacientes. 
A definição de qualidade de vida quer dizer um movimento dentro das ciências biológicas e 
humanas; onde deve se levar em conta a valorização dos parâmetros que controla os sintomas, 
diminui a mortalidade ou aumente a expectativa de vida do indivíduo. Como métodos para avalia-
la de maneira genérica, temos como exemplo os questionários ASIS "Abdominal Sugery Impact 
Scale" e o EuroQol. O objetivo é avaliar a correlação entre as medidas dos questionários ASIS, 
EuroQol e HADS, para observar a qualidade de vida de pacientes submetidos a Laparotomia. O 
estudo avaliou pacientes que estavam no primeiro dia de pós-operatório de laparotomia e seguiu 
com reavaliações até a alta do paciente. Os instrumentos utilizados foram os questionários 
EuroQol, e o ASIS (questionário traduzido e adaptado transculturalmente a este estudo por nosso 
grupo). O questionário HADS foi utilizado para avaliar a ansiedade e depressão do paciente após a 
realização da cirurgia abdominal (laparotomia). Foram avaliados 36 pacientes, com uma média de 
idade de 50 anos. Para verificar se havia correlação entre as medidas feitas foi feito uma análise 
utilizando o ASIS (Abdominal surgery impact scale), o EQ-5D (EuroQol) e o HADS (Escala Hospitalar 
de Ansiedade e Depressão); onde foi possível observar uma baixa correlação, porém 
sigficativamente estatísca entre o EuroQol e o ASIS, mostrando que o questionário ASIS apresenta 
uma sensibilidade maior para caracterizar pacientes internados submetidos a laparotomia. O 
número de participantes deverá aumentar para uma melhor análise dos dados e realização de 
outras correlações. Até o presente momento conseguimos identificar que o questionário ASIS 
(Abdominal Sugery Impact Scale) para avaliação da qualidade de vida de pacientes internados com 
pós-operatório é confiável e sensível para essa população.  Foi possível identificar que o 
questionário ASIS é um instrumento confiável e sensível para ser aplicado a pacientes submetidos 
à laparotomia, o estudo segue em andamento a fim de aumentar o número de participantes e 
realizar outras correlações.         
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CREDIBILIDADE INTERAVALIADOR E RELAÇÃO DE MEDIDAS DE FLEXIBILIDADE NA ESCOLIOSE 
IDIOPÁTICA 

 
FERNANDA BERNO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
A escoliose idiopática do adolescente (EIA) caracteriza-se por uma deformidade tridimensional da 
coluna vertebral e afeta 2 a 3% da população em geral. Os testes clínicos não invasivos de 
flexibilidade avaliam a amplitude de movimento, e devem apresentar confiabilidade das medidas 
realizadas, pois são repetidas por pessoas e instrumentos, levando a resultados semelhantes e 
assegurando valores válidos. Os resultados do estudo conduzirão a um conhecimento da 
confiabilidade e relação das medidas e, como consequência, melhora no entendimento da 
evolução e do tratamento dos participantes com escoliose idiopática. O objetivo do estudo é 
avaliar confiabilidade e relação das mensurações da flexibilidade da coluna vertebral por meio de 
métodos não invasivos na escoliose idiopática.  Trinta indivíduos foram avaliados por medidas 
antropométricas e quatro testes de flexibilidade da coluna vertebral: terceiro dedo ao solo, flexão 
anterior da coluna vertebral pelo banco de Wells, inclinação lateral direita e esquerda da coluna 
vertebral, e extensão do tronco. Foi um estudo do tipo observacional, transversal e interavaliador. 
A avaliação da flexibilidade foi realizada por dois examinadores em formulários separados e sem 
conhecimento das medidas realizadas entre eles. As coletas foram realizadas no CEAFIR da 
FCT/UNESP - Campus de Presidente Prudente, no mesmo dia por ambos examinadores.  A 
confiabilidade das medidas de flexibilidade da coluna vertebral pelo coeficiente de correlação 
intraclasse (CCI) e a correlação entre as medidas de flexibilidade da coluna vertebral pelo 
coeficiente de correlação linear de Pearson foram: flexão anterior (r= 0,99) e CCI=0,99 (0,99-1,0); 
flexão anterior no Banco de Wells (r= 0,98) e CCI=0,99 (0,98-0,99); extensão de tronco (r= 0,94) e 
CCI=0,97 (0,93-0,99); inclinação direita (r= 0,57) e CCI=0,73 (0,42-0,87); inclinação esquerda (r= 
0,66) e CCI=0,79 (0,55-0,90).  Os valores obtidos apresentam correlação muito forte e moderada, a 
medida da confiabilidade das medidas de flexibilidade entre os dois avaliadores foi satisfatória e 
excelente.  Os métodos não invasivos para a avaliação da flexibilidade da coluna vertebral 
demonstram bons índices de correlação entre avaliadores e boa confiabilidade de medidas entre 
avaliadores.    Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)     
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EFEITO AGUDO DA TERAPIA COMBINADA SOBRE O COMPORTAMENTO CARDIOVASCULAR 
 

CRISTIANE RIBEIRO PACHECO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LAURINÉIA DA SILVA OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAFAELA FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA CORRAL GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA CLARA CAMPAGNOLO REAL GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Na busca do corpo dentro dos padrões perfeitos de beleza, mulheres buscam diversas técnicas na 
redução da gordura abdominal localizada. Entre os métodos mais recentes, a terapia combinada 
(ultrassom e eletroterapia) tem sido muito utilizada por ser de fácil aplicação, não invasiva e com 
bons resultados na redução de medidas nas circunferências de cintura e abdômen. Entretanto, 
ainda são desconhecidos os efeitos da aplicação aguda desta terapia sob o sistema cardiovascular, 
o qual apresenta papel fundamental na segurança da mesma em diferentes populações.  Verificar 
o efeito agudo da aplicação da terapia combinada sobre os valores de pressão arterial sistólica 
(PAS) e diastólica (PAD) em mulheres sedentárias em uso de contraceptivo oral. 15 voluntárias, em 
uso de contraceptivo oral, sedentárias, com limite máximo 4 cm de prega cutânea supra ilíaca 
participaram do protocolo experimental, o qual consistiu em uma sessão de terapia combinada 
por meio do aparelho Manthus (KLD biosistemas, Brasil) o qual oferece aplicação em conjunto do 
ultrassom (3 MHz, 45 W) e da corrente estereodinâmica (10 a 15 Hz, forma senoidal), o tempo de 
aplicação foi de 2 minutos por área do cabeçote. Os valores de pressão arterial foram mensurados 
de maneira indireta com uso de esfigmomanômetro e estetoscópio seguindo os padrões da VI 
Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016). Os dados apresentaram distribuição normal, por 
isso para a comparação dos momentos foi utilizado o teste t de Student para dados pareados, 
nível de significância foi estabelecido em 5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da Instituição (CAAE: 44638215.0.0000.5515).  Não foram encontradas diferenças 
significativas entre os valores analisados (PAS: 108,12 ± 7,5 vs 106,87; PAD: 80 ± 11,55 vs 78,75 ± 5 
mmHg).  A lipólise na região abdominal tem sido relacionada ao aumento da atividade autonômica 
simpática, a qual influência diretamente o comportamento do coração aumentando os valores de 
pressão arterial. Contudo, no presente estudo não foram evidenciados tais aumentos 
significativos.  Dessa maneira, a aplicação aguda da terapia combinada não promoveu alterações 
negativas ao comportamento cardiovascular.         
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EFEITO DA REABILITAÇÃO COM REALIDADE VIRTUAL NA QUALIDADE DE VIDA, COORDENAÇÃO E 
EQUILÍBRIO DE CARDIOPATAS ATIVOS. 

 
LAÍS MANATA VANZELLA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MARIA ISABELA RAMOS HADDAD - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA LAURA RICCI VITOR - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 
LUANA ALMEIDA GONZAGA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANGÉLICA BOLOGNA RAPOSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAIARA ALMEIDA ALDÁ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT/UNESP 
 

A realidade virtual (RV) tem sido amplamente explorada em diversas patologias, porém pouco se 
sabe sobre seus efeitos em portadores de cardiopatias.  Avaliar os efeitos da reabilitação com RV 
sobre a qualidade de vida (QV), coordenação e equilíbrio de indivíduos cardiopatas previamente 
submetidos à reabilitação convencional.  Foram analisados dados de 9 voluntários cardiopatas 
(60,1±5,5 anos) previamente inseridos em um programa de reabilitação cardiovascular (PRCV) a 
pelo menos 6 meses. O protocolo de reabilitação com RV consistiu em 12 sessões realizadas por 
meio do videogame Xbox 360 com Kinect utilizando os jogos your shape e just dance. No inicio e 
final do protocolo a coordenação e o equilíbrio foram avaliados pela escala motora para terceira 
idade (EMTI) e a QV pelo o medical outcomes study questionnaire 36-item short form health 
survey (SF-36). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Oeste 
Paulista - UNOESTE/SP (Protocolo 3000). Teste t de student para dados pareados foi utilizado para 
avaliar os efeitos do protocolo. Para análise da correlação entre os ganhos obtidos pelos domínios 
da QV e os ganhos de coordenação e equilíbrio foram aplicados correlação de Pearson ou 
Spearman dependendo da normalidade dos dados. O nível de significância adotado foi de 5%.  Em 
relação a QV foi observada melhora significativa no domínio vitalidade [70,0±18,4 vs. 79,4±13,6; p 
< 0,05]. Para as demais variáveis do SF-36 e EMTI não foram encontrados diferenças significativa 
[p > 0,05]. Foi também observado correlação negativa entre ganhos de limitação por aspectos 
físicos (LAF) e ganhos de equilíbrio [r=-0,69; p < 0,05]. As demais correlações não foram 
significativas [p > 0,05].  O aumento da vitalidade demonstra o impacto positivo na QV da 
população avaliada, uma vez que se relaciona à maior energia para realização de atividades. A 
manutenção encontrada nos demais domínios era esperada, uma vez que a população já 
participava de PRCV. Ainda, a forte correlação negativa encontrada entre o ganho de equilíbrio e o 
ganho de LAF demonstra a importância do equilíbrio na melhora da QV desta população.  O 
protocolo de reabilitação com RV foi capaz de aumentar a vitalidade de cardiopatas ativos e 
manter os demais domínios do SF-36, coordenação e equilíbrio. Ainda, o equilíbrio foi fortemente 
correlacionado com a LAF desta população.          
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EFEITOS À CURTO PRAZO DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO RESISTIDO UTILIZANDO TUBOS 
ELÁSTICOS EM CARDIOPATAS 

 
JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O treinamento resistido é eficaz no processo de reabilitação de cardiopatas e tipos alternativos de 
treinamento como o de tubos elásticos (TE) são pouco empregados. Este treinamento torna-se 
uma ferramenta importante na reabilitação cardiovascular, por ser prático e de baixo 
custo. Analisar a eficácia do uso dos TE em relação à força muscular, capacidade funcional e 
qualidade de vida em indivíduos com doenças cardiovasculares na fase II de reabilitação. Estudo 
aprovado pelo Comitê de Ética (protocolos-2513 e CAAE:44443915.5.0000.5515) e está em 
consonância com a resolução 466/2012 do CONEP.Doze cardiopatas (63,33±10,80 anos),foram 
submetidos ao treinamento com TE por seis semanas, duas sessões semanais com aumento 
progressivo da carga a cada 15 dias. Foram treinados os abdutores e flexores de ombro, flexores 
de cotovelo, extensores e flexores de joelho. A força muscular foi avaliada por dinamometria, 
capacidade funcional pelo teste de caminhada de seis minutos e teste cardiopulmonar e qualidade 
de vida pelo questionário SF-36. A normalidade dos dados foi avaliada por Shapiro Wilk, 
comparação antes e após pelo teste t de Student pareado ou Wilcoxon.Os dados foram expressos 
em média ± desvio padrão, com nível de significância de p < 0,05.  Houve aumento significativo de 
força muscular (p < 0,05), exceto em flexores de ombro e de cotovelo. Também houve melhora 
significativa da capacidade funcional, no qual a distância percorrida no momento basal foi de 
485,5±123,3 metros e após 6 semanas de treinamento foi de 578,7±110,5 metros (p=0,0399).Não 
houve diferença na capacidade aeróbia e qualidade de vida após o treinamento. O ganho de força 
muscular é de grande relevância clínica, pois com a melhora da mesma o cardiopata apresenta 
menor sobrecarga do sistema cardiovascular. A capacidade aeróbia destes pacientes não sofreu 
diferença significativa, achado este que pode estar relacionado pela falta de atividade aeróbia 
durante o estudo, visto que não há estudos que comprovem a influência do treinamento resistido 
com TE de forma isolada na capacidade aeróbia de cardiopatas. A análise da qualidade de vida 
destes pacientes não foi significante, entretanto, ao início do treinamento os pacientes já 
possuíam uma boa percepção de qualidade de vida em sete dimensões (valores acima de 50 
pontos). O treinamento resistido com TE promoveu melhora na força muscular e capacidade 
funcional em cardiopatas, o que demonstra que este tipo de treino deve ser incentivado para essa 
população.    CNPQ     
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A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) contribui de forma progressiva para a perda de 
força e fadiga musculares, afetando a realização das atividades diárias do doente. Exercícios 
resistidos têm ganhado atenção nesse grupo de pacientes por melhorar a funcionalidade e 
minimizar os sintomas da doença. Assim, faz-se necessário avaliar os efeitos destes na capacidade 
aeróbia e sensações subjetivas de dispneia e fadiga, a fim de melhor conduzir o tratamento dessa 
população. Avaliar os efeitos de treinamentos resistidos (TR) de 12 semanas com componentes 
elásticos na capacidade aeróbia e sensação subjetiva de dispneia e fadiga em pacientes com 
DPOC. Dezesseis pacientes com DPOC foram submetidos a treinamentos resistidos por 12 
semanas. Destes, cinco realizaram treinamento com bandas elásticas (GB; Idade: 73,20±6,68 
anos), cinco com tubos elásticos (GT; Idade: 63,60±8,29 anos) e seis com aparelhos convencionais 
de musculação (GM; Idade: 69,66±6,21 anos). Todos realizaram um teste progressivo máximo em 
esteira (TPME) antes e após o treinamento resistido. Durante o TPME, os limiares ventilatórios 
foram mensurados e armazenados. As sensações subjetivas de dispneia e fadiga foram avaliadas 
pela Escala de Borg antes, durante e após o TPME. Para análise intergrupos foi utilizado ANOVA de 
medidas repetidas bifatorial com pós teste de Bonferroni. Para análise intragrupos foi utilizado o 
teste t-student pareado. Para variáveis não paramétricas foi utilizado o teste de Wilcoxon. O nível 
de significância adotado foi de p < 0.05. O projeto foi submetido para aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da FCT/UNESP (CAAE: 
46065315.7.0000.5402). Os grupos foram homogêneos no momento basal. Na análise intergrupos 
não foi observada diferença significativa nas variáveis analisadas. Na análise intragrupos foi 
observada diferença significativa apenas no GT, que apresentou redução da sensação de dispneia 
(p=0,034) após o TPME. O TR promove aumento da força muscular, melhorando a capacidade 
funcional de DPOCs. Entretanto, ao analisar o consumo máximo de oxigênio, deve-se considerar 
que seus resultados também estão ligados à resistência muscular, o que pode ter dificultado 
achados nessa variável, uma vez que o TR realizado apresentou característica de força. No 
entanto, o TR reduziu a sensação de dispneia. O TR com tubos elásticos mostrou-se eficaz para a 
redução da sensação de dispneia em pacientes com DPOC após esforço físico máximo.    CNPQ e 
PROEX.     
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A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo e, estima-se que no Brasil 
mais de 50% da população está acima do peso. Indivíduos obesos têm maior predisposição para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A realização de programas de atividades físicas 
pode influir positivamente nesse cenário.  Avaliar os efeitos de um programa de reabilitação 
cardiovascular sobre as medidas antropométricas de circunferências da cintura, quadril e relação 
cintura/quadril.  Foram avaliados dados de 24 pacientes (9 mulheres; 1,63±0,09 metros; 
75,490±14,47 kg; 28,01±4,36kg/m²) participantes de um programa de reabilitação cardiovascular. 
Os voluntários foram identificados e tiveram avaliadas as circunferências da cintura e do quadril, 
por meio de uma fita métrica, antes e após o programa de reabilitação cardiovascular o qual foi 
realizado por 12 meses. Estatística descritiva foi utilizada para caracterização da amostra. Para 
comparação das variáveis entre os grupos, inicialmente foi testada a normalidade (teste de 
Shapiro Wilk) e, posteriormente, aplicado teste t de Student para dados pareados ou teste 
Wilcoxon, dependendo da normalidade dos dados. O nível de significância foi estabelecido em 5%. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Instituição (CAAE nº: 
35525714.9.0000.5402). Não foram observadas alterações significativas nas variáveis analisadas, 
havendo apenas pequena redução das circunferências da cintura (92,75±9,89 vs. 92,40±12,49; 
p=0,836) e do quadril (102,10±8,77 vs. 99,63±15,10; p=0,360) e pequeno aumento da relação C/Q 
(0,91±0,08 vs. 0,93±0,11; p=0,131) após o programa. O programa realizado não promoveu 
diferenças significantes das circunferências e relação da cintura e quadril. Segundo a Diretriz Sul-
Americana de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular para uma reabilitação cardiovascular 
eficiente além da pratica de atividade física é importante a realização de um trabalho preventivo e 
educacional para adesão de hábitos saudáveis de vida como, por exemplo, orientações e 
intervenções para cessação de tabagismo, melhores hábitos alimentares e estratégias de 
diminuição de estresse. Os dados obtidos nesse estudo reforçam a importância dessas ações 
educativas nesses programas. O programa de reabilitação cardiovascular realizado não promoveu 
alterações nas medidas antropométricas de circunferências da cintura, quadril e relação 
cintura/quadril.    Pró-Reitoria de Extensão Universitária     
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A Síndrome Metabólica (SM) é uma desordem caracterizada por um conjunto de fatores de risco 
(hipertensão, hiperglicemia, dislipidemia e obesidade abdominal), associada ao desenvolvimento 
de Doenças Cardiovasculares (DCV) e diabetes tipo 2. Mediante isso, o exercício físico demonstra 
ser uma estratégia eficaz para prevenção e tratamento. Analisar e comparar os efeitos de 16 
semanas de um programa periodizado de treinamento aeróbio intervalado (TAI) frente às medidas 
antropométricas de cintura, abdômen e quadril em indivíduos com SM.   31 participantes, ambos 
os sexos, com idade entre 35 e 60 anos, sedentários e diagnosticados com SM foram divididos em 
dois grupos: TAI(n=18) e GC(n=12). O grupo TAI foi submetido a um treinamento supervisionado 
durante 16 semanas, três vezes por semana. A intensidade de esforço variou de acordo com a fase 
de treino, variando de 20 à 90% da reserva da frequência cardíaca. Além disso, a 5ª, 11ª e 14ª 
semana foram de carácter recuperativo, ou seja, não houve treinamento. Pré e pós treinamento 
realizou-se avaliações da composição corporal através da perimetria de circunferência de cintura 
(CC), abdômen (CA) e quadril (CQ) por meio de fita métrica. Para análise estatística, realizou-se 
análise de variância com ajuste por sexo e idade (Ancova) e 5% de significância foram 
considerados.  Com relação à comparação entre grupos, houve diferença estatisticamente 
significante para todas as variáveis analisadas. Em média, o GC apresentou aumento da CC 
(Pré:99,61±13,39; Pós:99,94±14,14); CA (Pré:108,84±13,70; Pós:109,00±14,78) e CQ 
(Pré:109,71±9,46; Pós:110,6±10,66), enquanto que, o TAI, apresentou diminuição dos mesmos: CC 
(Pré:104,93 ± 9,90; Pós:102,00±8,24); CA (Pré:112,64±11,34; Pós: 110,95±12,18) e CQ 
(Pré:111,87±10,16; Pós:110,11±9,91). Quando comparados entre momentos, apenas o grupo TAI 
obteve diferença estatisticamente significativa sobre a CC: [-2,90(-4,75; -1,05)], CA: [-2,22(-3,85; -
0,59)], e CQ em cm: [-1,82(-2,88; -0,77)].  Mediante os achados, o presente estudo corroborou o 
ensaio clínico de Stensvold et al, o qual realizou um programa de treinamento aeróbio intervalado 
de alta intensidade durante 12 semanas e observou diminuição dos fatores de risco relacionados à 
SM, dentre eles, das medidas antropométricas aqui analisadas. Conclui-se que 16 semanas de um 
programa periodizado de TAI reduz medidas antropométricas de cintura, abdômen e quadril em 
indivíduos com SM.         
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A Síndrome Metabólica (SMet) define-se como um conjunto de 3 ou mais indicadores de risco: 
circunferência abdominal aumentada, aumento de triglicérides e glicemia de jejum, diminuição do 
HDL-C e elevação da pressão arterial, indicadores estes que aumentam a chance de desenvolver 
doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo II. A inatividade física e os maus hábitos 
alimentares são condições determinantes para o surgimento da SMet. Neste contexto o 
treinamento físico é uma alternativa interessante. O treinamento aeróbio intervalado (TAI) é 
apresentado como um tratamento da SMet, contudo ainda existem lacunas quanto aos seus 
resultados.  O objetivo do estudo foi verificar os efeitos do TAI periodizado de 12 semanas sobre 
os indicadores da SMet. O estudo foi composto por 30 voluntários divididos em dois grupos, grupo 
controle (GC) n=12 e grupo TAI n=18. O grupo treinado foi submetido a um programa de 
treinamento periodizado por 12 semanas, totalizando 30 sessões detreino.Antes e após o 
treinamento,foi realizado análises sanguíneas para verificar o colesterol total, lipoproteína de alta 
densidade (HDL), triglicerídeos, glicemia em jejum de 12 horas, aferição da pressão arterial (P.A) 
além de mensuração da circunferência abdominal. Foi analisado a frequência de indicadores 
encontrados, por meio de estatística descritiva. O GC apresentou modificações em alguns 
indicadores em relação ao seu início, que são: Melhora no triglicérides (Inicial=8/12 e Final= 5/12) 
e HDL (Inicial=10/12 e Final=9/12), quanto ao diagnóstico da SMet, apenas um participante deixou 
de ter a patologia. Em relação ao grupo TAI, houve melhora na pressão arterial (Inicial=15/18 e 
Final=13/18) e glicemia (Inicial=13/18 e Final=9/18), entretanto houve uma piora no HDL 
(Inicial=10/18 e Final=11/18). Os resultados obtidos pelo grupo TAI não apresentaram uma 
melhora significativa em seus indicadores para uma mudança em seu diagnóstico para SMet, 
entretanto, houve uma manutenção nos valores dos indicadores após as 12 semanas de 
intervenção. Uma possível melhora nos diagnósticos poderia ser atribuído a um maior período de 
treinamento (16 semanas) junto com uma associação de um controle nutricional. A partir dos 
achados, conclui-se que o treinamento aeróbio intervalado periodizado não foi capaz de causar 
alterações no diagnóstico da SMet nos participantes, contudo alterou de maneira benéfica alguns 
marcadores.    CNPQ e FAPESP     
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A Síndrome de Down (SD) se caracteriza, em sua etiologia, por ser uma alteração na divisão 
cromossômica, o que resulta na triplicação do material genético referente ao cromossomo 21. 
Esta síndrome pode alterar diversas funções, incluindo a função pulmonar com consequente 
redução na força muscular respiratória, o que influencia negativamente na qualidade de vida. 
Sendo assim, o uso de técnicas para fortalecer os músculos inspiratórios visa reestabelecer esta 
condição. Algumas modalidades de treinamento dos músculos inspiratórios já foram descritas, 
entretanto, ainda há dúvida quanto ao uso dos incentivadores respiratórios a fluxo para este fim, 
por promoverem resistência alinear pressórica. Verificar a eficácia do uso de um incentivador 
respiratório a fluxo para fortalecimento dos músculos inspiratórios em indivíduos SD. Foram 
incluídos 8 (6 do sexo masculino e 2 do feminino), com diagnóstico de SD e redução de força dos 
músculos inspiratórios, com média de idade de 37,75 anos. Para avaliação e reavaliação da força 
dos músculos inspiratórios utilizou-se da manovacuometria de pressão inspiratória máxima 
(Pimáx) com a realização de três testes, sendo considerado o resultado de maior valor. O 
protocolo incluiu 20 sessões de 15 minutos de treino de incentivo respiratório para fortalecimento 
da musculatura, utilizando o Respiron®. A atividade era realizada na posição sentada, sendo 
iniciada com uma expiração tranquila e quando sentissem que todo ar havia sido expirado, era 
ajustado o bocal aos lábios dos mesmos para que fizessem uma inspiração profunda, elevando 
assim as esferas do aparelho sequencialmente Verificou-se que a média da Pimáx na avaliação 
aumentou significativamente da avaliação (60,75±10,44cmH2O) para reavaliação 
(67,37±12,60cmH2O), com p < 0,01.  Com relação a atuação da fisioterapia respiratória em 
indivíduos com SD, há apontamentos com uso do fortalecimento da musculatura diafragmática e 
abdominais com bons resultados. Neste estudo, os achados demonstram que o uso da resistência 
alinear se mostrou eficaz, sendo mais uma alternativa de tratamento com estes pacientes. Deste 
modo, pode-se recomendar o fortalecimento do músculos inspiratórios em indivíduos com SD com 
uso do Respiron®, pois pode proporcionar melhora na qualidade de vida.  Os achados demonstram 
que houve eficácia na aplicação de resistência alinear pressórica nos pacientes com 
SD.     Unoeste     
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Entorse de tornozelo é uma lesão muito comum no meio desportivo, alcançando 40% do total de 
lesões e 80% em específico no futebol, podendo resultar em danos ligamentares, sendo sua 
gravidade dividida em graus, variando de acordo com a quantidade de fibras rompidas. Avaliar por 
meio de prontuários de pacientes com entorse de tornozelo atendidos no Centro de Estudos e de 
Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) no setor de desportiva, o acometimento 
desta lesão de acordo com as modalidades desportivas dos atletas atendidos. A amostra coletada 
foi de prontuários de 27 pacientes que deveriam ter como critérios de inclusão entorse de 
tornozelo no período de 2009 a julho de 2014 e serem atendidos nesta unidade.Tais amostras 
foram colhidas, por quatro fisioterapeutas da área treinados para avaliar prontuários com o 
mínimo de divergências e de forma padronizada. Informações pessoais bem como medidas 
antropométricas e outras informações como esporte praticado, posição que atuava, local e 
mecanismo da lesão, dominância, membro lesionado, história da doença pregressa, utilização de 
tala ou gesso, início do tratamento em dias, tipo de tratamento (cirúrgico e/ou conservador), 
intervenção fisioterapêutica utilizada em cada fase da lesão e o tempo de permanência no setor. 
Os dados foram analisados pelo teste Exato de Fisher para verificar associação entre as variáveis 
encontradas. A tabela 1 apresenta a porcentagem de ocorrência da lesão dentro de cada 
modalidade esportiva. De acordo com a tabela, o futebol foi o mais acometido com 40,74% dos 
casos, seguida do atletismo e vôlei com 14,81% e 11,11% respectivamente. Além disso, a tabela 
mostra que os esportes coletivos apresentam maior incidência do que os individuais (62,95% x 
14,81%). Os esportes coletivos apresentam maior porcentagem de lesões do que os individuais. O 
futebol, sendo o esporte mais acometido pelo entorse, se deve, segundo sugere Wong P. et al, 
pela proximidade do tornozelo com a bola, provocando grande contato entre os atletas. Vôlei e 
basquete apresentam grandes porcentagens de entorse também, o que de acordo com McKay et 
al, 45% das lesões de tornozelo ocorrem posteriormente ao salto. Conclui-se que o entorse é um 
caso frequente no meio desportivo, principalmente no futebol, e que há maior incidência desta 
lesão em esportes de modalidade coletiva em comparação aos individuais.         
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ESTIMULO AUDITIVO MUSICAL, APLICADO DURANTE E APÓS EXERCÍCIO AERÓBIO SUBMÁXIMO, 
NÃO INFLUENCIA A FREQUÊNCIA CARDÍACA DE RECUPERAÇÃO 
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A utilização do estímulo auditivo musical (EAM) em repouso, por meio da música clássica, 
apresenta efeitos positivos sobre o sistema cardiovascular, podendo influenciar o sistema nervoso 
autônomo (SNA). Durante exercício, o EAM pode diminuir a sensação de fadiga e esforço 
percebido, porém no período imediato da recuperação ainda são poucos os estudos que verificam 
sua influência. Investigar a influência do EAM, por meio da música clássica, no período imediato de 
recuperação pela análise da frequência cardíaca de recuperação (FCR). O estudo foi aprovado pelo 
Proc.nº2200/11. Os voluntários foram submetidos a um protocolo experimental dividido em três 
etapas: teste de esforço máximo, protocolo controle (PC) e protocolo música (PM). O teste de 
esforço foi realizado para determinar a carga a ser utilizada nas etapas subsequentes. O PC e PM 
foram compostos por repouso de 15 minutos em decúbito dorsal, 30 minutos de exercício aeróbio 
em esteira, com 60% da carga obtida no teste de esforço, e recuperação de 3 minutos em pé na 
esteira. No PM, o EAM foi aplicado durante o exercício e na recuperação. A FC foi registrada por 
um cardiofrequêncimetro e a FCR foi determinada em três momentos: no pico do esforço (ao final 
do exercício/FCpico), 1º minuto (FC1) e 2º minuto (FC2) de recuperação. As comparações dos 
valores entre os protocolos e momentos foram feitas por meio de ANOVA para modelo de 
medidas repetidas no esquema de 2 fatores. Os dados da mensuração repetida foram checados 
para violação de esfericidade usando o teste de Mauchly e a correção de Greenhouse-Geisser 
aplicada quando a esfericidade foi violada. Para análise dos momentos foi utilizado pós-teste de 
Bonferroni ou pós-teste de Dunn, sendo significância estatística de 5%. Foram analisados 12 
voluntários, com média de idade de 21,33±2,42 anos, foram observadas diferenças significantes 
entre os momentos (FCpico x FC1,FCpico x FC2 e FC1 x FC2) no PC e PM, no entanto não houve 
diferença entre protocolos e na interação momento vs. protocolo. Os resultados demonstram que 
a FCR não foi influenciada pelo EAM. Isso pode estar relacionado ao fato da intensidade do 
exercício atuar de forma a provocar um estímulo maior do que o EAM para modular o SNA, o que 
impediria sua influência sobre a FCR. A padronização do EAM pode também ter influenciado esses 
resultados, pois a preferência musical pode influenciar as respostas ao EAM. O EAM, pela música 
clássica, aplicado durante e após exercício aeróbio não influencia a FCR.    PIBIC     
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FOLLOW-UP DOS SINTOMAS APRESENTADOS EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR 
OBSTRUTIVA CRÔNICA APÓS TREINAMENTO RESISTIDO COM COMPONETES ELÁSTICOS 

 
ISIS GRIGOLETTO SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DIONEI RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
BRUNA SPOLADOR DE ALENCAR SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

FABIANO FRANCISCO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
REBECA NUNES SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA PAULA SOARES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ERCY MARA CIPULO RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

O treinamento físico resistido é componente fundamental no tratamento de pacientes com 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), pode ser realizado com aparelhos de musculação 
convencional, tubos elásticos ou bandas elásticas. No entanto a manutenção dos seus efeitos 
positivos ainda é motivo de estudos.  Analisar o follow-up dos sintomas de pacientes com DPOC 
após treinamento resistido com componente elástico.  Avaliação dos sintomas foi verificada pelo 
questionário de avaliação da DPOC (CAT) antes do início dos treinamentos, após 12 semanas e três 
meses. Quanto maior a pontuação obtida maior o impacto da DPOC na vida do paciente. O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNESP, 
Campus de Presidente Prudente- SP. CAAE: 55916016.1.0000.5402.  Randomizados 22 pacientes 
DPOC em três grupos: Treinamento resistido com bandas elásticas (GBE) [n=7 (4 homens); 
VEF1absoluto: 1.53±0.49L, VEF1%pred: 55.71±16.85L, VEF1/CVF: 58.70±13.48%; 65.29±7.45 anos; 
28.99±5,04 Kg/m2], Treinamento resistido com tubos elásticos (GTE) [n=8 (4 homens) 
VEF1absoluto: 1.12±0.47L , VEF1%pred: 43.15±16.41L, VEF1/CVF: 50.38±11.99%; 71.63±7.23 anos; 
22.83±4.14 Kg/m2] e Treinamento resistido convencional com equipamentos de musculação (GC) 
[n=4 (2 homens); VEF1absoluto: 1.29±0.26 L, VEF1%pred: 48.75±13.96L, VEF1/CVF: 59.03±12.02%; 
70.25±5.90 anos; 28.99±5.04 Kg/m2]. Não foram encontradas diferenças significativas nos grupos 
após 12 semanas de treinamento e após três meses (GBE: p= 0,4861; GTE: p= 0,6528; GC: p= 
0,2851). Nos deltas de ganho não houve diferenças significativas (p=0,0598), entretanto houve 
diminuição na pontuação do CAT em GC (-6,5 pontos) e GTE (-3 pontos) e aumento em GBE (3,7 
pontos) após os treinamentos.  Tais resultados demonstraram que em GC e GTE não houve 
diferença significativa, porém houve melhora dos sintomas apresentados, devido à diminuição nas 
pontuações, indicando menor impacto da doença na vida dos pacientes. Quando comparados os 
grupos não houve diferença nos ganhos obtidos. Dessa forma, podemos atribuir tais achados ao 
fato do exercício físico melhorar a dispneia, a fadiga, a tolerância ao exercício e a qualidade de 
vida, o que melhora os sintomas apresentados, e leva a menor impacto da doença na vida dos 
pacientes.  Houve uma manutenção dos sintomas apresentados por pacientes com DPOC após 
diferentes programas de treinamento resistido.          
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HÁ ASSOCIAÇÃO ENTRE MEDO DE MOVIMENTO E NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA EM PACIENTES 
COM DOR LOMBAR CRÔNICA? 

 
FLÁVIA ALVES DE CARVALHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MÁRCIA RODRIGUES COSTA FRANCO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
PRISCILA KALIL MORELHÃO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

FERNANDA GONCALVES SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RAFAEL ZAMBELLI DE ALMEIDA PINTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
O modelo fear-avoidance postula que o medo devido a dor é associado com a diminuição de 
movimentos, mostrando-se um importante preditor de cronicidade em pacientes com dor 
lombar.Valores do questionário TSK e incapacidade apresentam correlação moderada nesses 
pacientes.Porém, a relação entre medo de movimento e descondicionamento físico é incerta.Uma 
possível explicação é o uso de medidas subjetivas ou de aptidão cardiorespiratória/aeróbia para 
avaliar a atividade física.Acelerômetros fornecem dados objetivos de atividade física em tempo 
real O objetivo foi testar se medo de movimento é associado a atividade física medida subjetiva e 
objetivamente, e investigar a influência da incapacidade nessa associação em pacientes com dor 
lombar Participantes entre 18 e 60 anos com pontuação no mínimo moderada em dor e 
interferência funcional, pelo questionário SF36 foram incluídos e solicitados a usar o acelerômetro 
por 7 dias (exceto ao tomar banho ou nadar) mantendo sua rotina.Os dados de atividade física 
foram reportados tanto com médias e desvio padrão quanto medianas e intervalo interquartílico 
permitindo comparação com outros estudos.A associação entre medo de movimento e atividade 
física foi avaliada separadamente com correlação e regressão linear multivariada Uma amostra de 
119 participantes, com maioria feminina(69%), idade média de 40(DP= 19) anos e mediana de 
sintomas de 12(IIQ=42) meses foi incluída.Idade, duração de sintomas, gênero, incapacidade e dor 
foram associados (p=0.25) com TSK e incluídos como covariáveis no modelo multivariado Medo de 
movimento não é associado a medidas objetivas de atividade física, como em estudos prévios que 
analisaram medidas de aptidão física (i.e. VO2max). Ainda, a aparente associação entre atividade 
física auto relatada e medo de movimento não foi confirmada ao analisar incapacidade como 
covariável, reforçando que o medo relacionado a dor é mais incapacitante do que a dor em 
si.Incapacidade correlacionou-se com medo de movimento mesmo após controlar por fatores de 
confusão, corroborando que medo de movimento leva a incapacidade mas não necessariamente a 
inatividade.Assim, pacientes parecem evitar posições relacionadas à coluna, mas mantém sua 
rotina diária, desenvolvendo respostas de resistência Medo de movimento não é associado a dor 
ou descondicionamento físico em pacientes com dor lombar crônica. Estudos são necessários para 
compreender o papel do medo de movimento no desenvolvimento de incapacidade relacionada a 
dor    FAPESP     
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IMPACTO DE DIFERENTES CATEGORIAS DE ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O CONTROLE GLICÊMICO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIABETES MELLITTUS TIPO 1 
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LUANA ALMEIDA GONZAGA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LAÍS MANATA VANZELLA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT/UNESP 

 
o Diabetes Melittus (DM) pode promover complicações em diversos órgãos e sistemas e para 
reduzir a morbimortalidade produzida pelo DM o controle glicêmico é fundamental. O exercício 
físico é considerado uma das formas de promover esse controle, entretanto, informações sobre a 
influência de diferentes categorias de atividade física sobre o controle glicêmico são 
desconhecidas. correlacionar o controle glicêmico com as diferentes categorias de atividade física 
de crianças e adolescentes com DM1. foram avaliadas 15 crianças e 22 adolescentes, participantes 
de um grupo de orientações multidisciplinar, as quais tiveram o controle glicêmico avaliado por 
meio da hemoglobina glicada (HG) e as categorias de atividade física pelo questionário Baecke, o 
qual fornece as seguintes categorias de atividade física: atividade física ocupacional (AFO), 
atividade física de tempo livre (AFTL) e atividade física de locomoção (AFL). Para análise dos dados 
teste de correlação de Spearman ou Pearson de acordo com a normalidade dos dados (teste de 
Shapiro Wilk) p < 0,05. Os procedimentos utilizados foram aprovados pelos Comitês de Ética da 
Universidade do Oeste Paulista (Protocolo nº1643)  Foram encontrados valores altos de HG tanto 
em crianças (8,5%) quanto em adolescentes (9,78%). Observou-se uma moderada correlação 
negativa significante entre a AFL e os valores de HG (r =-0,554; p=0,032) das crianças. Não houve 
significância para as demais análises de correlação entre HG e as categorias de atividade física 
tanto para crianças quanto para adolescentes.  o principal achado deste estudo foi a correlação 
negativa observada nas crianças entre AFL e os valores de HG, indicando que quanto maior o nível 
de atividade física na categoria AFL menor os valores de HG. A categoria AFL envolve atividades 
que são mais praticadas por crianças como: andar de bicicleta e caminhar, o que pode justificar 
essa correlação. Os resultados apontam para a importância da orientação aos pais quanto ao 
incentivo de atividades físicas, mesmo que de forma lúdica, as quais podem também auxiliar no 
controle glicêmico. Considerando que o valor de referência para HG é de 7%, observamos que as 
duas populações apresentam valores altos de HG, o que indica mais risco de complicações 
crônicas nesses indivíduos.  Conclui-se que, apesar das crianças apresentarem uma correlação 
entre AFL e valores de HG, ainda apresentam baixa participação em atividades físicas regulares e 
valores de HG maiores que o de referência.         
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IMPACTO DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDÍACA SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL DE 
PACIENTES HIPERTENSOS 

 
MAYARA MOURA ALVES DA CRUZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LORENA ALTAFIN SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
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FELIPE RIBEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JULIA ALVERNAZ RODRIGUES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CAROLINA TAKAHASHI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT/UNESP 

 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS), condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 
elevados e sustentados de pressão arterial (PA), é um dos principais fatores de risco modificáveis 
para as doenças cardiovasculares. A HAS pode ser tratada de forma não medicamentosa por meio 
de mudanças no estilo de vida, dentre elas a prática de atividade física.  Avaliar os efeitos de um 
programa de reabilitação cardíaca sobre a pressão arterial de indivíduos hipertensos.  Foram 
analisados dados de 40 pacientes hipertensos (20 homens; 70 ± 9 anos) que frequentaram o 
programa de reabilitação cardíaca da FCT/UNESP - Campus de Presidente Prudente. Para avaliar os 
efeitos do programa sobre os valores de pressão arterial, foram coletados dos prontuários desses 
pacientes os valores de PA de repouso das três sessões iniciais do programa e os valores de PA de 
repouso das três últimas sessões realizadas pelo paciente no mês de julho/2016. Foi coletado 
também dos prontuários dos pacientes o tempo de realização do programa de reabilitação. Para 
comparação dos valores de PA inicialmente foi testada a normalidade dos dados (teste de Shapiro 
Wilks) e como os dados apresentaram distribuição normal foi aplicado o teste t de Student para 
dados pareado, com nível de significância de 5%. Estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Instituição (CAAE: 35525714.9.0000.5402).  Observou-se redução significativa tanto 
da PAS (130 ± 12,6 mmHg vs. 118,8 ± 9,3 mmHg; p = 0,000) quanto da PAD (79,2 ± 7,5 mmHg vs. 
73,4 ± 8,6 mmHg; p = 0,004) com a realização do programa de reabilitação. O tempo médio de 
participação desse pacientes no programa foi de 7 ± 5 anos, com variação de 2 a 14 anos.  Os 
resultados sugerem que o programa de reabilitação desenvolvido promoveu redução dos valores 
de pressão arterial de pacientes hipertensos. Corroborando com esse achado Santos et al. (Rev 
Bras Med Esporte 2015;21(4):292-296) observaram redução nos níveis pressóricos de pacientes 
hipertensos controlados por medicamentos após treinamento aeróbico de alta intensidade e 
Whelton et al. (Ann Intern Med 2002;136:493- 503) em estudo de meta análise, observaram que o 
exercício aeróbio promove redução na PAS de 3,7 mmHg e na PAD de 2,6 mmHg.  Conclui-se que o 
programa de reabilitação realizado foi eficaz para reduzir os níveis pressóricos em 
hipertensos.    Unesp     
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IMPLEMENTAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL PARA INDIVÍDUOS SUBMETIDOS À REABILITAÇÃO 
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BIANCA PINHAL GALINDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GRAZIELLE OLIVEIRA VASSORELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAISA PAULA FÉLIX DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MÁRCIA RODRIGUES COSTA FRANCO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
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RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. Diante disto comprova-
se a necessidade de uma intervenção que visem à melhora cardiovascular e qualidade de vida. No 
atual contexto tecnológico, recursos terapêuticos têm sido adjuvantes à reabilitação, tal como a 
Realidade Virtual (RV), que pode ser um mecanismo complementar e inovador para os protocolos 
fisioterapêuticos. Avaliar os efeitos da implementação da RV em indivíduos cardiopatas nos 
aspectos relacionados à freqüência cardíaca (FC), pressão arterial (PA), sensação de tolerância ao 
esforço e no humor.  Foram avaliados dez indivíduos do ambos os gêneros, que realizaram 12 
sessões de fisioterapia, duas vezes por semana, no período da manhã, com duração de 50 
minutos. A RV foi implementada nas sessões por meio do equipamento Xbox 360® com KinectT, 
com o uso dos jogos YourShapeT e Just DanceT. Antes e após cada sessão foi verificada FC, PA e 
Escala de Humor de Brunel (EHB). Durante a sessão foi verificada a FC, e a sensação subjetiva de 
esforço por meio da Escala de Borg. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
UNOESTE (Protocolo nº 3000). A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro Wilk e a 
comparação pelo teste t de Student pareado, p < 0,05.  A média da FC antes das sessões foi de 
65,71±10,08 bpm e após 89,71±13,93 bpm (p < 0,05). A PAS antes foi de 119,24±8,45 mmHg e 
após 126,68±6,47 mmHg (p < 0,05); já a PAD inicial foi de 77,54±4,44 mmHg e após 76,3±4,75 
mmHg. Na EHB antes e após cada sessão as médias foram: tensão inicial foi de 2,22±1,69 pontos e 
final 0,9±1,16 pontos (p < 0,05); depressão antes 0,83±1,22 pontos e após 0,24±0,32 pontos; raiva 
inicial 0,49±0,62 pontos e após 0,14±0,27 pontos (p < 0,05); fadiga antes 1,13±1,38 pontos e após 
2,75±3,1 pontos (p < 0,05); vigor inicial 10,21±2,14 e final 10,75±2,55 pontos; já confusão mental 
inicial foi 1,3±2,03 e final 0,4±0,57. A sensação de esforço durante o exercício foi de 11,26±0,41 
(relativamente fácil). A FC e a PA sofreram alterações fisiológicas durante as sessões. Tensão e 
raiva sofreram redução, e fadiga sofreu aumento significativo, como esperado. A sensação de 
tolerância ao esforço não ultrapassou o limite recomendado.  A RV provocou melhora do humor e 
alterações cardiovasculares fisiológicas mostrando-se um recurso seguro. Estes resultados 
sugerem que a RV pode ser implementada como recurso terapêutico inovador para 
cardiopatas.         
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A gestação é um período caracterizado por alterações hormonais e biomecânicas que levam à 
adaptações físicas ao organismo materno podendo gerar a perda de urina durante a gestação. São 
considerados fatores de risco para Incontinência Urinaria (IU), lesões nos músculos do assoalho 
pélvico, idade, fatores hereditários, raça, menopausa, gestação e tipo de parto. Na gestação tem 
sido mostrado que a prevalência de IU varia de 20% a 67%, podendo afetar a qualidade de vida 
materna. Verificar a prevalência de Incontinência Urinária em gestantes participantes de um 
projeto de extensão na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp de Presidente 
Prudente.  Estudo transversal, realizado de junho de 2010 à abril de 2013, no Centro de Estudos e 
Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) da Faculdade de Ciências e Tecnologia/ 
UNESP. Foram admitidas gestantes de qualquer idade e período gestacional, após lerem e 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da FCT/UNESP, protocolo n. 81/2011. Foram coletados dados referentes à idade, período 
gestacional, paridade, perda urinária durante o período gestacional sendo consideradas como 
continentes ou incontinentes de acordo com a Sociedade Internacional de Continência. Foram 
avaliadas 283 gestantes e destas 57 (20,1%) apresentaram algum tipo de incontinência urinária, 
sendo classificadas: 21 (7,4%) Incontinência Urinária de Urgência, 36 (12,7%) Esforço. Na variável 
idade observou-se que o grupo de gestantes de 24 a 29 anos 44 (15,5%) e acima de 30 anos 41 
(14,4%) apresentam Incontinência Urinária o que mostra que ser gestante acima 24 anos pode ser 
uma característica favorável para o aparecimento de Incontinência Urinária na gestação.  Os 
resultados mostram que 20,1% das gestantes avaliadas apresentaram IU durante a gestação, tais 
achados aproximam-se dos resultados apresentados na literatura onde ha uma diminuição de 
força perineal entre a 20ª semana gestacional, podendo prejudicar a função do assoalho pélvico. O 
hormônio relaxina pode estar relacionado com a manutenção da IUE durante a gestação Os 
resultados mostram prevalência de Incontinência Urinária de Esforço durante a gestação e idade 
pode ser considerada como fator de risco.     PROEX     
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A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo e possui grande influência 
sobre as doenças cardiovasculares, que são particularmente associadas à gordura abdominal. Por 
meio da análise da relação cintura/quadril (RCQ), pode-se determinar o risco de acometimentos 
cardiovasculares em indivíduos cardiopatas. Determinar o risco coronariano, segundo critérios da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), utilizando a relação cintura/quadril (RCQ) de participantes 
de um programa de reabilitação cardiovascular. Foram analisados dados de 52 participantes de 
um programa de reabilitação cardiovascular (33 homens; 66,9±13,1 anos; 1,64 ± 0,1 metros; 77,9 
± 15,6 Kg), os quais tiveram mensuradas as circunferências da cintura (menor perímetro 
abdominal) e quadril (maior perímetro do quadril) por meio de uma fita métrica. As 
circunferências foram analisadas por meio das recomendações da OMS, segundo sexo e idade. 
Estatística descritiva foi utilizada para análise dos dados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa (CAAE: 35525714.9.0000.5402). Dos pacientes analisados 17,3% (n = 9) foram 
classificados com risco muito alto, 32,6% (n = 17) risco alto, 40,3% (n = 21) risco moderado e 9,6% 
(n = 5) risco baixo. Subdividindo-se esses pacientes por sexo, 31,57% (n = 6) das mulheres 
apresentaram risco muito alto, 31,57% (n = 6) risco alto, 26,31% (n = 5) risco moderado e 10,52% 
(n = 2) risco baixo, enquanto que, para os homens 9,09% (n = 3) foram classificados com muito 
alto, 33,33% (n = 11) risco alto, 48,48% (n = 16) risco moderado e 9,09% (n = 3) risco classificado 
como baixo.  Observamos que grande parte desta população apresenta de moderado a alto risco, 
e que as mulheres apresentam um maior risco cardiovascular relacionado aos níveis de RCQ 
quando comparadas aos homens.  Pode-se concluir que, à partir da análise da RCQ, grande parte 
dos participantes de um programa de reabilitação cardíaca se encontram na faixa de moderado a 
alto risco coronariano.     Pró-Reitoria de Extensão Universitária     
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O nível de saúde coronariana está diretamente relacionado com a prática de exercícios físicos. 
Programas de reabilitação cardiovascular podem intervir sobre os fatores de risco cardiovascular 
e, portanto, influenciar a saúde coronariana, entretanto os benefícios obtidos por esses programas 
sofrem influência da frequência dos participantes. Avaliar a influência da frequência dos pacientes 
em programas de reabilitação cardiovascular sobre o nível de saúde coronariana. Foram 
analisados dados de 53 pacientes, os quais foram divididos em dois grupos levando em 
consideração a mediana da frequência nos últimos 3 meses na reabilitação cardiovascular (G1 
[igual ou abaixo de 28 presenças, n=27] e G2 [acima de 28 presenças, n=26]). A saúde coronariana 
foi avaliada pelo Questionário de nível de saúde coronariana baseado na plataforma My Life Check 
(American Heart Association), a plataforma fornece um score de 0 a 10. Para correlacionar a 
frequência dos pacientes ao programa com o nível de saúde coronariana foi aplicado a correlação 
de Spearman. Para comparação da saúde coronariana entre os grupos inicialmente a normalidade 
dos dados foi testada (teste de Shapiro-Wilk) e como os dados apresentaram distribuição normal 
foi aplicado o teste t de Student para dados não pareados. A significância ficou estabelecida em p 
< 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição (CAAE nº: 
35525714.9.0000.5402).  Dos pacientes analisados 19 eram mulheres; com 67,3 ± 13,0 anos; 29,0 
± 4,9 Kg/m². De acordo com os dados obtidos, observa-se maior saúde coronariana nos pacientes 
mais assíduos (5,08 ± 0,8 vs. 5,57 ± 0,8; p = 0,0242). A correlação entre frequência e saúde 
coronariana, de todos os pacientes, foi também significante (p = 0,0182) com um valor de r = 
0,3233, correlação classificada como fraca. Observamos que a frequência ao programa de 
reabilitação cardiovascular influência de forma positiva a saúde coronariana, ou seja, quanto 
maior a frequência do paciente ao programa maior a sua saúde coronariana. Apesar da correlação 
entre presença e saúde coronariana ser fraca, ela é presente e demonstra a importância de 
manter a continuidade em programas de reabilitação. Esses dados reforçam a importância da 
frequência em programas de reabilitação cardiovascular para melhora na saúde 
coronariana.  Conclui-se que os pacientes mais assíduos em programa de reabilitação 
cardiovascular apresentam maior nível de saúde coronariana.     Pró-Reitoria de extensão 
universitária (PROEX)     
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Introdução: A idade pode influenciar a composição corporal promovendo, dentre outros, aumento 
e redistribuição da gordura corporal e redução da quantidade de água, composição óssea e 
muscular. Por outro lado, melhora da composição corporal pode ser obtida em programas de 
reabilitação cardiovascular.  Objetivo: Verificar a influência da idade sobre a composição corporal 
em frequentadores de um programa de reabilitação cardiovascular.  Métodos: Foram analisados 
dados de 55 pacientes, independente do sexo, frequentadores do programa de reabilitação 
cardiovascular do CEAFiR, os quais foram divididos em dois grupos: G1 (menos de 65 anos; n = 20; 
idade = 55,5 ± 10,4) e G2 (mais de 65 anos; n = 35; idade = 74,9 ± 6,0). O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética da Instituição (CAAE nº: 35525714.9.0000.5402). A composição corporal foi 
avaliada por meio da bioimpedância e obtida as seguintes variáveis: porcentagem de gordura 
corporal, porcentagem de massa magra, resistência, porcentagem de água, peso da gordura, taxa 
metabólica basal e massa magra. Além disso, foram obtidos o peso e a altura, para calcular o 
índice de massa corporal (IMC). Para comparação entre os grupos inicialmente foi testada a 
normalidade dos dados e, posteriormente, aplicado teste t de Student para amostras 
independentes ou teste de Mann-Whitney, dependendo da normalidade dos dados. Admitiu-se 
para significância p < 0,05.  Resultados: Observamos uma taxa metabólica basal maior para o 
grupo como menor idade (1405,9 ± 178,9 vs. 1254,0 ± 192,9; p=0,004). Nas demais variáveis 
analisadas não observamos diferenças entre os grupos G1 e G2: IMC (29,7 ± 5,3 vs. 28,3 ± 4,0; 
p=0,290), porcentagem de gordura corporal (34,2 ± 14,5 vs. 35,9 ± 10,3; p=0,181), porcentagem de 
massa magra (65,8 ± 14,5 vs. 64,1 ± 10,3; p=0179), resistência (529,1 ± 167,3 vs. 564,4 ± 160,0; 
p=0,793), porcentagem de água (47,9 ± 11,0 vs. 47,1 ± 7,5; p=0,076), peso da gordura (29,6 ± 15,6 
vs. 26,9 ± 10,7; p=0,363) e massa magra (52,1 ± 8,3 vs. 47,4 ± 10,7; p=0,096).  Discussão: A taxa 
metabólica basal diminui com a idade, o que pode justificar o resultado obtido. A ausência de 
significância nas outras variáveis pode estar relacionada aos benefícios positivos induzidos pelo 
programa de reabilitação na composição corporal.  Conclusão: Os dados indicam que, com 
exceção da taxa metabólica basal, a idade não influenciou a composição corporal em pacientes do 
programa de reabilitação cardiovascular.    Pró-Reitoria de Extensão Universitária - PROEX     
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O controle do perfil metabólico em pacientes cardiopatas diminui a chance de reincidência de 
eventos cardiovasculares e melhora a qualidade de vida. Uma das forma de controlar esse perfil é 
por meio de exercício físico, com destaque para o exercício aeróbio, que vem sendo largamente 
utilizado em programas de reabilitação cardíaca.  Avaliar a influência de um programa de 
reabilitação cardíaca sobre os níveis de glicemia, triglicérides, colesterol total e suas 
frações.  Foram analisados dados de 25 voluntários (69,7 ± 10,8 anos; 8 mulheres), os quais 
tiveram analisados seus níveis de triglicérides, glicemia, colesterol total e suas frações durante sua 
permanência num programa de reabilitação. Para comparação das variáveis antes e após a 
realização do programa, incialmente foi testada a normalidade dos dados (teste de Shapiro-Wilk) 
e, dependendo da normalidade dos dados, utilizado o teste t de Student ou teste de Wilcoxon. O 
nível de significância adotado foi de 5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Instituição (CAAE: 35525714.9.0000.5402).  Foram observados reduções significantes nos valores 
do colesterol total (188,02 ± 39,82 vs. 168,64 ± 35,36; p=0,034) e na fração LDL-Colesterol (114,51 
± 38,72 vs. 95,72 ± 29,61; p=0,011). Não houve diferença nas outras variáveis analisadas: 
triglicérides (132,34 ± 55,30 vs. 132,01 ± 79,76; p=0,628), glicemia (99,04 ± 15,99 vs. 101,45 ± 
23,88; p=0,657) e fração HDL-Colesterol (59,05 ± 40,05 vs. 47,38 ± 10,86; p=0,893).  Os dados 
apontam que o programa de reabilitação cardíaca desenvolvido promoveu redução significante no 
colesterol total e na fração LDL-Colesterol. Contudo, não houve alterações significantes nos 
valores de triglicérides, glicemia e HDL-Colesterol. Esses resultados demonstram a importância de 
programas de reabilitação para esses indivíduos e reforça a necessidade de ações educacionais 
preventivas que possam auxiliar no controle do perfil metabólico desses indivíduos.  O programa 
de reabilitação cardíaca realizado promoveu melhora nos valores do colesterol total e na fração 
LDL-Colesterol.    PROEX     
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A realidade virtual (RV) tem se destacado por ser uma terapia adjuvante a reabilitação 
convencional. Porém, pouco se sabe sobre a intensidade desse tipo de treinamento em pacientes 
cardiopatas.  Avaliar a intensidade do treinamento de pacientes cardiopatas submetidos a um 
programa de reabilitação cardiovascular por meio de RV.  Foram analisados dados de 8 voluntários 
(idade: 60,11 ± 5,57 anos; altura: 1,67 ± 0,03 metros; peso: 79 ± 10,02 kg) dos quais foram 
submetidos a 12 sessões de um programa de reabilitação cardiovascular por meio de RV com o 
console da Microsoft Xbox (modelo 360®, EUA) com KinectTM. A sessão foi dividida em 4 etapas: 
a) avaliação inicial e colocação do cardiofrequêncímetro; b) treinamento com o jogo Your Shape 
(jogo 1); c) treinamento com o jogo Just Dance (jogo 2); avaliação final e remoção do 
cardiofrequencímetro. Os voluntários tiveram a frequência cardíaca captada batimento a 
batimento durante a última sessão (12ª) para comparação com a faixa de treinamento 
determinada. A intensidade de treinamento prescrita foi baseada no método da reserva cardíaca 
de frequência (RCF) e a intensidade equivalente a faixa de 40 a 80% da RCF, de acordo com o 
diagnóstico clínico do voluntário. Estatística descritiva foi utilizada para análise dos dados. Os 
procedimentos utilizados foram aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade do Oeste Paulista 
(Protocolo nº3000).  O período de treinamento (jogo 1 + jogo 2) foi executado por 33,3 ± 4,7 
minutos, com variação de 33 a 38 minutos. O jogo 1 foi executado em média por 14,5 ± 6,7 
minutos, com variação de 12 a 22 minutos, e o jogo 2 por 15,8 ± 5,3 minutos, com variação de 11 a 
26 minutos. Os voluntários permaneceram em média 24% do tempo gasto com os dois jogos 
dentro da RCF, sendo 11,1% no jogo 1 e 12,99% no jogo 2.  O principal achado do nosso estudo 
aponta que os pacientes analisados alcançaram a RFC prevista durante 24% do tempo de 
treinamento com RV. A variação na duração e, principalmente, na dinâmica dos jogos, promoveu 
oscilações da frequência cardíaca o que contribuiu para que os indivíduos não atingissem a RFC 
por um período maior.  O programa de reabilitação executado permitiu que os cardiopatas 
atingissem a sua RCF em 24% do tempo previsto para o treinamento.         
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CAROLINE MAYURI SUGUYAMA REGINATO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
A fibromialgia é uma doença caracterizada por dor musculoesquelética crônica e difusa em todo o 
corpo. Por ser uma doença de cura incerta, traz um impacto negativo na vida destes pacientes que 
deixam de realizar atividades com as quais estavam habituados, aumentando os níveis de estresse 
e diminuindo a autoestima. A análise destes dados se torna importante para melhor investigação 
dos fatores psíquicos que envolvem essa síndrome, proporcionando uma maior compreensão e 
definição da terapêutica a ser empregada.  Verificar os níveis de estresse e a autoestima em 
pacientes portadoras de fibromialgia participantes de um programa de tratamento com 
hidroterapia.  Foram avaliadas 20 mulheres fibromiálgicas através do Inventário de Sintomas de 
Stress para adultos de LIPP e da Escala de Autoestima de Rosenberg e realizada uma análise 
estatística descritiva com os dados obtidos. Dentre as 20 pacientes apenas uma não apresentou 
sintomas significativos de estresse. A escala utilizada indica se o estresse é mais decorrente da 
área somática ou cognitiva. 13 apresentaram maior sintomatologia psicológica, 5 maior 
sintomatologia física e uma apresentou a mesma quantidade de sintomas psicológicos e físicos. 
Com relação à autoestima, 15 pacientes apontaram autoestima insatisfatória e 5 autoestima 
satisfatória.  Analisar o estresse permite a compreensão de sinais e sintomas maléficos ao 
funcionamento e bem-estar psicossocial dessas pacientes. A predominância de sintomas 
psicológicos destaca o impacto dos fatores cognitivos e emocionais na manifestação desta 
síndrome, sugerindo que essas reações favoreçam a exacerbação dos sinais físicos. A alta 
autoestima afeta o estado emocional e pode promover comportamentos saudáveis, controle de 
estresse, otimismo, e adoção do autocuidado. Abordar um perfil psicológico denota a importância 
de um trabalho multidisciplinar, onde o fisioterapeuta atua instruindo e encaminhando 
corretamente seus pacientes. Este estudo evidenciou altos níveis de estresse e baixa autoestima 
entre portadoras de fibromialgia participantes de um programa de tratamento com hidroterapia. 
Essa síndrome vai além de sintomas e incapacidades físicas. Estes dados se tornam importante 
para que o fisioterapeuta além de promover o controle da dor e a manutenção de habilidades 
funcionais, possa encaminhar estes pacientes para outros profissionais da saúde a fim de 
realizarem um acompanhamento e uma abordagem psicológica individualizada, oferecendo um 
tratamento amplo e adequado.         
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OCORRÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ATENDIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE 

PRESIDENTE PRUDENTE, AO LONGO DE 30 MESES 
 

CAROLINA RODRIGUES BORTOLATTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MONIQUE YNDAWE CASTANHO ARAUJO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA PAULA RODRIGUES ROCHA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DAYANE CRISTINA QUEIROZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

EDUARDO PEREIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
IZABELA DOS SANTOS FERRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

KELLY AKEMI KIKUTI KOYAMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LUANA CAROLINA DE MORAIS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MATEUS COSTA DOS REIS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JAMILE SANCHES CODOGNO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
A Hipertensão Arterial (HA) é importante problema de saúde pública, tendo associada ao seu 
desenvolvimento o envelhecimento e o estilo de vida não saudável, tais como alimentação 
inadequada, sedentarismo, consumo excessivo de álcool, obesidade e estresse. Além de ser fator 
de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, é considerada doença crônica que 
gera altos custos com assistência médica e farmacêutica. No Brasil, as equipes de Atenção 
Primária do Sistema Único de Saúde são responsáveis pelo controle e prevenção da HA e suas 
complicações. Analisar a ocorrência de HA ao longo de 30 meses em pacientes, com idade acima 
de 50 anos, atendidos na Atenção Primária de Presidente Prudente/SP. Estudo de caráter 
longitudinal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FCT-UNESP (CAAE: 
13750313.2.0000.5402), realizado em Presidente Prudente/SP, que avaliou adultos atendidos em 
duas Unidades Básicas de Saúde. Os pacientes foram acompanhados por período de 30 meses 
(setembro de 2013 a março de 2016) participando de avaliações periódicas a cada seis meses. A 
investigação do histórico de HA foi realizada por meio de inquérito de morbidades referidas que 
possui informações sobre presença de doenças crônicas e uso de medicamentos. Para verificar 
diferença na ocorrência de HA em cada avaliação foi utilizado o teste McNemar com significância 
estabelecida em p < 5% e ocorrência expressa em valores absolutos e porcentagem. Amostra 
composta por 166 pacientes, sendo 50 homens e 116 mulheres, com média de idade de 60,7±8,5. 
A ocorrência de HA ao longo dos 30 meses foi de 103 (62%) casos de hipertensos na primeira 
avaliação (set. 2013); 108 (65,1%) na segunda (mar. 2014); 109 (66,1%) na terceira (set. 2014); 110 
(66,3%) na quarta (mar. 2015); 111 (66,9%) na quinta (set. 2015) e 112 (67,5%) na sexta e última 
avaliação (mar. 2016). Foram encontrados aumentos estatisticamente significantes da ocorrência 
de HA ao longo dos 30 meses entre as avaliações 1ª e 4ª (p=0,016); 1ª e 5ª (p=0,008) e 1ª e 6ª 
(p=0,004). HA é grave problema de saúde pública no Brasil, dados do Ministério da Saúde revelam 
que a ocorrência autorrelatada tem aumentado aproximadamente 0,5% ao ano, sendo que na 
literatura a ocorrência no país é em média de 32% para adultos, nossos resultados mostraram o 
dobro dos valores de ocorrência das estimativas nacionais. Pode-se concluir que houve aumento 
na ocorrência de HA ao longo de 30 meses em adultos atendidos pelo Sistema Único de Saúde de 
Presidente Prudente.         
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE PUÉRPERAS ATENDIDAS NO PROJETO DE EXTENSÃO 
"ATENDIMENTO HUMANIZADO EM PUÉRPERAS NA FISIOTERAPIA DA FCT/UNESP" 

 
LIA MARA SALLES TIRABASSI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MAYANE SANTOS ARANTES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DANIELA TANAJURA CALDEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RODRIGO GABIONETA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

SARAH BERNARDO DA ROCHA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
EDNA MARIA DO CARMO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
O puerpério é um período considerado de riscos, em que as modificações físicas, hormonais, 
imprimidas no corpo materno durante a gestação, retornam gradativamente às suas funções e 
potencialidades anteriores. O projeto foi criado em 2011 e tem por objetivo identificar o perfil 
sociodemográfico de puérperas participantes do projeto extensão "Atendimento Humanizado em 
Puérperas na Fisioterapia da FCT/UNESP". Estudo transversal descritivo com abordagem 
qualitativa, realizado no Centro de Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação 
(CEAFIR) da FCT/UNESP e no Hospital Estadual Dr Odilo Antunes de Siqueira. 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, foram avaliadas 125 puérperas, 
em qualquer idade, independente do período pós-parto, sem complicações obstétricas. Dados 
como (idade, estado civil, etnia, escolaridade, renda e procedência) foram coletados por meio de 
uma ficha de avaliação. A média de idade foi de (32 ± 2,1), o estado civil 98 (78,4%) casadas e 18 
(14,4%) solteiras, quanto a etnia houve um predomínio de 77 (61,60%) brancas. Na localização 
geográfica, observou-se que 114 (91,2%) residiam em Presidente Prudente, 10 (8%) em Tarabai e 1 
(0,8%) em São Paulo. No que se refere à escolaridade, evidenciou-se a prevalência de 62 (49,6%) 
que possuíam ensino médio completo. Em relação ao rendimento mensal verificou-se que a média 
salarial variava de (2504,06 ± 2187,7) reais, 101 (80,4%) realizaram parto cesariana e 24 (19,2%) 
parto normal.  O perfil apresentado pode ser utilizado como referência para estudos futuros onde 
conhecer os fatores envolvidos no puerperio é determinante para os profissionais da saúde 
promover um cuidado mais integral e humanizado para essa população.    PROEX     
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PREDOMINÂNCIA DO MECANISMO DE LESÃO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE ACORDO 
COM A MODALIDADE ESPORTIVA 

 
LUAN DE TOLEDO DELLA BARBA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LEONARDO BARRETO MORENO CHOSSANI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LARISSA RODRIGUES SOUTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JAQUELINE SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MALU DOS SANTOS SIQUEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ARYANE FLAUZINO MACHADO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
STEPHANIE NOGUEIRA LINARES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

HENRIQUE MARTINS UNGRI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JHENIFER DOS SANTOS MOTERANI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JAYME NETTO JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CARLOS MARCELO PASTRE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Lesões do ligamento cruzado anterior (LCA), aparecem em modalidades esportivas que contêm 
corte, mudança de direção, contato, salto, desaceleração e giro. Essas modalidades, podem ser 
divididas em coletivas como o futebol ou individuais tal como atletismo, lutas e skate. As lesões 
tendem a acontecer por contato direto ou indireto.  Avaliar os prontuários de pacientes com pós-
operatório de reconstrução de LCA atendidos no Centro de Estudos e Atendimento em 
Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) FCT/UNESP, para compreender o mecanismo de lesão e o tipo 
de esporte.  A amostra coletada foi de 16 prontuários de pacientes com pós-operatório de 
reconstrução de LCA atendidos no CEAFIR, setor fisioterapia desportiva. Tais amostras foram 
colhidas, por quatro fisioterapeutas da área treinados para avaliar prontuários com o mínimo de 
divergências e de forma padronizada. Informações pessoais bem como dados antropométricos e 
outras informações como modalidade esportiva, tempo de permanência no setor e intervenção 
fisioterapêutica foram colhidas. Os dados foram analisados pelo teste Exato de Fisher para 
verificar associação entre as variáveis encontradas. O presente estudo teve a aprovação através 
do protocolo de número CAAE: 40628715.1.0000.5402.  Dentre os 16 prontuários avaliados, o 
futebol foi responsável por 75% dos casos, onde 66,7% sofreram lesão por contato direto e 33,3% 
por contato indireto. Nas modalidades individuais, o atletismo esteve presente em 12,5% dos 
casos, skate e lutas aparecem com 6,5%, desta forma a lesão por contato indireto obteve 
predominância de 100%. O estudo foi realizado para analisar e associar informações sobre 
mecanismos de lesões, sendo assim, os resultados nos mostram que os praticantes das 
modalidades coletivas estão mais expostos a ter lesão de LCA, desta forma, durante período de 
competições, visando a prevenção, é necessário um trabalho para ganho de resistência, equilíbrio, 
estabilização e força. Nos pacientes com pós operatório de LCA, reabilitados no setor de 
fisioterapia desportiva do CEAFIR, o mecanismo de lesão predominante é por contato direto em 
modalidades coletivas, predominando o futebol.         
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PREVALÊNCIA DE DIÁSTASE DOS MÚSCULOS RETOABDOMINAIS COM RELAÇÃO AO TIPO DE PARTO 
 

DANIELA TANAJURA CALDEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MAYANE SANTOS ARANTES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LIA MARA SALLES TIRABASSI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RODRIGO GABIONETA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

SARAH BERNARDO DA ROCHA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
EDNA MARIA DO CARMO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Durante a gestação, alterações hormonais provocadas pela relaxina, progesterona e estrógeno 
associadas ao crescimento uterino, provocam o estiramento da musculatura abdominal. A 
diástase do músculo reto abdominal (DMRA) é uma condição comum durante a gestação e 
puerpério imediato, sendo definida como um afastamento dos músculos retos abdominais. Tais 
alterações posturais podem provocar mudanças do ângulo de inserção dos músculos abdominais e 
pélvicos, influenciando a biomecânica postural, além de gerar um déficit na função de sustentação 
dos órgãos pélvico-abdominais. Essas alterações são indispensáveis para o pleno desenvolvimento 
da gravidez, e retornam às condições pré-gravídicas durante o período do puerpério. Entretanto, 
estudos nessa área são escassos na literatura.  Verificar a prevalência de diástase dos músculos 
retoabdominais (DMRA) supra e infraumbilical e relacionar com o tipo de parto.  Foi realizado um 
estudo transversal no período de 2009 a 2016, envolvendo puérperas atendidas no projeto de 
extensão "Atendimento Humanizado em Puérperas na Fisioterapia da FCT/UNESP". O presente 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa protocolo nº 25/2011 todas assinaram o 
termo de consentimento livre e esclarecido e foram entrevistadas utilizando uma ficha para 
identificação de dados sociais como (idade, estado civil e tipo de parto). Foi realizada a 
mensuração da DMRA supra e infraumbilical (4,5 cm acima e abaixo da cicatriz umbilical) com um 
paquímetro e durante uma flexão de tronco voluntária os pontos de medida. A DMRA foi 
considerada presente e relevante quando houvesse um afastamento > 1 cm na região supra e/ou 
infraumbilical. Foram avaliadas 68 puérperas no período imediato e tardio com média de idade 
(25 ± 7,0 anos), 44 (64,7%) eram brancas, 55 (80,88%) eram casadas, seguidas de 9 (13,23%) 
solteiras. 53 (77,94%) realizaram parto cesariana e 15 (22,06%) parto normal. Das 68 puérperas, 
92,64% apresentaram DMRA, sendo que as submetidas ao parto normal 15 (22,05%) 
apresentaram diástase supra umbilical e 8 (11,76%) infra umbilical já no parto cesárea 48 (70,58%) 
apresentaram diástase supra umbilical e 42 (61,76%) diástase infra umbilical.  Foi observado que, 
independente da paridade, houve prevalência da DMRA, também podemos observar que há 
predomínio na região supraumbilical, quando comparada com a região infra-umbilical.Isso pode 
estar relacionado com a diferença anatômica existente entre as disposições das fáscias que 
recobrem o retoabdominal.         
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PREVALÊNCIA DE ESTRESSE, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA  
 

FERNANDA ELISA RIBEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MARIANA ROMANHOLI PALMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

NATÁLIA DAS NEVES ANDRADE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ALESSANDRA MADIA MANTOVANI FABRI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
As pressões relacionadas ao ambiente acadêmico vão além do compromisso dos estudantes para 
cumprir as demandas deste meio. Outros fatores estão associados à vivência acadêmica dos 
universitários, como perda do ambiente familiar, adaptação com o novo meio, administração dos 
estudos e de tempo, relações sociais, pressão para se ter sucesso profissional, situação econômica. 
Estudos têm demonstrado que tais condições podem intervir no bem estar, bem como, favorecer 
o surgimento de comprometimentos à saúde mental destes indivíduos.  Verificar a prevalência de 
estresse, ansiedade e depressão em jovens universitários do curso de fisioterapia.  Os 
participantes foram jovens universitários (18 a 25 anos) matriculados no curso de graduação e 
pós-graduação em fisioterapia de uma universidade do interior do estado de São Paulo. Os 
participantes tiveram seus níveis de estresse verificados por meio do Inventário de Sintomas de 
Stress de Lipp (ISSL) e os sintomas de ansiedade e depressão avaliados por meio da Escala 
Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Hospital Anxiety and Depression Scale - HADS). Os dados 
foram expressos em porcentagem.  Participaram universitários (n=41) do curso de fisioterapia, 
com média de idade de 21,6±2,4 e de índice de massa corporal (IMC) de 22,9±3,5. O percentual de 
indivíduos com estresse foi de 34,2%, ansiedade 29,3% e depressão 9,8%.  Os achados deste 
estudo, em que demonstra a prevalência de sintomas de estresse, ansiedade e depressão em 
universitários do curso de fisioterapia, corroboram com estudos que confirmaram a ocorrência 
destes sintomas em estudantes de demais cursos da área da saúde, como enfermagem e 
medicina. Considera-se que, além das situações comuns de sofrimento, como adaptações ao meio 
acadêmico e cumprimento das demandas universitárias, estudantes da área da saúde podem 
sofrer com mais desafios emocionais, uma vez que desempenham cuidados a outras 
pessoas.  Uma parte considerável de estudantes de fisioterapia têm demonstrado sintomas de 
estresse, ansiedade e depressão. Mais estudos precisam ser realizados para identificar demais 
fatores que possam estar relacionados a estes sintomas, bem como, verificar a prevalência destes 
em universitários de outras áreas.     CAPES     
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PREVALENCIA DE LESOES MUSCULOESQUELETICAS E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES EM 
ATLETAS RECREACIONAIS NO FUTEBOL  

 
JEFFERSON MARINHO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VICTOR HUGO NASCIMENTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUIZ FELIPE MARQUES NOVAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCOS VINÍCIUS VANETTE LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A pratica de jogos, atividades recreativas, ou esportes,é de imensa importância para um 
envelhecimento saudável(8-10),na fase adulta de forma recreacional, pode aumentar o risco de 
lesões(11). O sedentarismo, ou inatividade física do individuo, é uma realidade cada vez maior nos 
dias atuais(13,14), correlacionado a disfunções cardiovasculares e alto risco de mortalidade, 
caracterizado por longos períodos nos quais é mantida a postura sentada, como durante o 
trabalho em escritórios ou locomoção de veículos automotores(15). As lesões 
musculoesqueléticas correspondem a pouco mais da metade (cerca de 55%) de lesões de outras 
categorias na prática esportiva.Maiores probabilidades de risco cardiovasculares estão associados 
aos fatores do tabagismo, a inatividade física, e as dislipidemias (relação com a ingesta de gordura 
de origem animal)(25), o esforço extremamente vigoroso em indivíduos incluídos nesse grupo de 
risco, faz dele susceptível a complicações cardíacas e em casos mais graves o esporte com 
disparados do infarto agudo do miocárdio, e repentina morte cardíaca(26-29). Analisar a 
prevalência de lesões musculoesqueléticas, e possíveis fatores de risco cardiovasculares, em 
indivíduos com idade superior a 45 anos. O estudo transversal, desenvolvido durante um 
campeonato interno de clube na categoria máster, da cidade de Presidente Prudente, realizado 
através de um questionário (habitos de vida) e avaliaçao antropometrica (IMC e circunferencia 
abdominal). Foram avaliados aproximadamente dez equipes (120 individuos) do sexo masculino, 
com idade superior de 45 anos. Foram encontradas diferenças de idade, massa corporal, estatura 
e IMC entre os questionários e avaliaçoes realizadas.É possível identificar comportamentos de 
risco existentes nessa população, levando em conta porcentagem feita de acordo com o numero 
total de analisados que são 122 indivíduos, podendo estar presente mais de um fator de risco em 
cada sujeito, com 74,4% dos analisados acima do peso corporal.  Os atletas avaliados estao em 
sobrepeso, tem comportamento de risco cardiovascular (hipertensao) e o futebol provocou lesoes 
no sistema musculo esqueletico principalmente em joelhos    peic      

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
964 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
PREVALÊNCIA DE OBESIDADE E RISCO CARDIOVASCULAR EM PACIENTES HIPERTENSOS 

 
DENISE BRUGNOLI BALBI DAGOSTINHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ROMY BUCK SONODA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MAYARA MOURA ALVES DA CRUZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

FELIPE RIBEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GABRIELA VILAS BOAS ALVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JULIA ALVERNAZ RODRIGUES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LORENA ALTAFIN SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MARIA JÚLIA LOPEZ LAURINO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CAROLINA TAKAHASHI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT/UNESP 
 

Introdução: O excesso de peso é um determinante comum para a ocorrência de hipertensão 
arterial, sendo o aumento da massa corporal proporcional ao aumento da prevalência de 
hipertensos no mundo. Determinar a obesidade de pacientes hipertensos que frequentam 
programas de reabilitação cardiovascular e fundamental para nortear as ações preventivas que 
devem ser desenvolvidas nesses programas. Objetivo: Verificar a prevalência de obesidade e o 
risco cardiovascular baseado na circunferência abdominal de pacientes hipertensos 
frequentadores de um programa de reabilitação cardiovascular.  Metodologia: Foram analisados 
dados de 24 pacientes hipertensos (14 homens; idade = 68 ± 11 anos) que frequentam o programa 
de reabilitação cardiovascular da FCT/UNESP. Foram determinados nesses pacientes o peso, a 
altura, a circunferência abdominal e o índice de massa corporal (IMC), que foi calculado e 
classificado segundo as recomendações das Diretrizes Brasileiras de Obesidade. Estatística 
descritiva foi utilizada para análise dos dados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CAAE: 17442413.0.0000.5402). Resultados: A prevalência de obesidade nesses pacientes 
foi de 25%, contudo 62,5% dos pacientes apresentavam sobrepeso e apenas 12,5% foram 
classificados como eutróficos. A média geral do IMC foi de 28,8 ± 5,38, sendo que os homens 
apresentaram uma média de 28,8 ± 5,50 e as mulheres 29,65 ± 5,49. Para circunferência 
abdominal a média geral foi de 94,75 ± 15,35 cm, sendo a média dos homens de 99,78 ± 15,68 cm 
e das mulheres 87,7 ± 15,42 cm. A medida da circunferência abdominal apontou que 16,70% dos 
pacientes avaliados não apresentam risco cardiovascular, 37,50% apresentam risco substancial e 
45,80% apresentam risco cardiovascular aumentado. Discussão: Os pacientes hipertensos 
avaliados apresentam elevados percentuais de sobrepeso e obesidade e de risco cardiovascular. 
Indivíduos obesos são mais predispostos à ocorrência de eventos cardiovasculares e a relação 
entre obesidade e hipertensão arterial é importante clinicamente uma vez que a perda de peso, 
ainda que modesta, pode levar a reduções significantes nos níveis pressóricos. Ações em 
programas de reabilitação cardiovascular além do próprio exercício físico que possam amenizar a 
obesidade é fundamental para esses indivíduos. Conclusão: A maioria dos pacientes hipertensos 
estão acima do peso, apresentando sobrepeso ou obesidade, e possuem risco aumentado de 
complicações metabólicas.         
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PREVALÊNCIA E ANÁLISE DO CONSUMO DE ÁLCOOL E TABACO EM INDIVÍDUOS HIPERTENSOS 

FREQUENTADORES DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDÍACA 
 

LORENA ALTAFIN SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GABRIELA VILAS BOAS ALVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MAYARA MOURA ALVES DA CRUZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MARIA JÚLIA LOPEZ LAURINO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DENISE BRUGNOLI BALBI DAGOSTINHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
FELIPE RIBEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ROMY BUCK SONODA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JULIA ALVERNAZ RODRIGUES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CAROLINA TAKAHASHI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT/UNESP 
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica que afeta mais de 50% da população 
acima de 60 anos. A maior parte dos casos de HAS não possui causa conhecida, sendo 
desencadeada por fatores de risco, como o tabagismo e o alcoolismo.  Verificar prevalência e 
analisar o consumo de álcool e tabaco em hipertensos de um programa de reabilitação 
cardíaca. Foram avaliados 35 hipertensos (69 ± 9 anos;14 mulheres; 15 ±7,5 anos de diagnóstico 
de HAS) frequentadores de um programa de reabilitação cardíaca. Através de uma avaliação inicial 
foram coletados dados pessoais dos voluntários (idade, sexo, tempo de hipertensão) e foi 
questionado se o mesmo fazia uso de bebida alcoólica e/ou de tabaco. Posteriormente foram 
selecionados apenas os usuários de álcool e tabaco e foram aplicados dois questionários: o Alcohol 
Use Disorders Test (AUDIT) para usuários de bebidas alcoólicas e o Questionário de tolerância de 
Fagerstrom (FTQ) em tabagistas. Os dados foram analisados por meio de estatísticas descritiva. 
Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição (CAAE: 
17442413.0.0000.5402). Dos 35 hipertensos avaliados 15 (42,86%) eram usuários de bebidas 
alcoólicas e 3 (8,57%) de tabaco. Dos 15 hipertensos que faziam uso de bebida alcoólica 14 
(93,33%) obtiveram no AUDIT uma pontuação de 1 a 7 indicando consumo de baixo risco e 1 
(6,66%) apresentou pontuação de 15, caracterizando um consumo de risco. Para indivíduos 
tabagistas o FTQ apontou que 2 hipertensos fumantes (66,66%) possuem baixo grau de 
dependência e 1 (33,33%) foi considerada com elevado grau de dependência. Os principais 
achados do estudo demonstram que a prevalência de indivíduos tabagistas é baixa, já o consumo 
de álcool possui maior prevalência, mas seu consumo é moderado. Resultados do AUDIT, 
indicaram que a maioria dos indivíduos apresentam consumo de álcool de baixo risco, portanto, 
para os mesmos é necessário oferecer somente informações dos riscos do consumo de álcool, 
reforçando a importância dos programas de prevenção. Já os 6,66% que apresentam um consumo 
de risco requerem orientação especializada. Quanto aos resultados do FTQ, 33,33% dos tabagistas 
apresentaram grau elevado de dependência necessitando de orientação especializada. A 
prevalência de tabagismo em indivíduos hipertensos de um programa de reabilitação cardíaca foi 
baixa, enquanto que, o uso de álcool foi mais elevado, contudo o consumo é feito 
moderadamente.         
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QUALIDADE DE VIDA DE PUÉRPERAS DO PROGRAMA "ATENDIMENTO HUMANIZADO EM 
PUÉRPERAS NA FISIOTERAPIA DA FCT/UNESP" 

 
MAYANE SANTOS ARANTES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DANIELA TANAJURA CALDEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LIA MARA SALLES TIRABASSI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

RODRIGO GABIONETA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ALESSANDRA MADIA MANTOVANI FABRI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

SARAH BERNARDO DA ROCHA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
EDNA MARIA DO CARMO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Puerpério é um período após o parto no qual as modificações físicas e hormonais imprimidas no 
corpo materno durante a gestação, retornam gradativamente às suas funções e potencialidades 
anteriores. Momento importante na vida da mulher e do bebê, necessitando assim de cuidados 
específicos à sua saúde através da assistência multiprofissional em programas de atenção 
materno-infantil. Essas mudanças devem ser observadas com atenção especial, visto que refletem 
diretamente sobre a qualidade de vida (QV) dessas pacientes.  Avaliar a percepção da QV em 
mulheres no puerpério.  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 212 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". 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 (idade, estado civil, escolaridade e renda) e a Versão 
Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida SF-36. Para obter os resultados do SF-36 foi 
realizada a média dos escores apresentados pelas puérperas em cada domínio do 
questionário.  De acordo com as características sociais, a média de idade foi de 34±5 anos, 51,41% 
apresentaram ensino médio completo, 51,41% eram casadas, e 77,83% realizaram parto cesárea. 
Os resultados do SF36 foram: capacidade funcional (55); limitação por aspectos físicos (37,5); dor 
(35,5); estado geral de saúde (78,5); vitalidade (27,5); aspectos sociais (100); limitação por 
aspectos emocionais (50) e saúde mental (72).   Foram observados escores baixos nas limitações 
por aspectos físicos, vitalidade, dor e limitação por aspectos emocionais, responsáveis por 
diminuir a QV dessas mulheres, que pode ser decorrente das transformações físicas que ocorrem 
no puerpério com a finalidade de reestabelecer o organismo à situação não gravídica. Portanto, 
tomar conhecimento de tais dados auxilia os profissionais que vão lidar com essa população no 
direcionamento do tratamento, visando uma abordagem terapêutica adequada.          
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QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS HIPERTENSOS PARTICIPANTES DO PROJETO HIPERTENSÃO 

 
MARIA JÚLIA LOPEZ LAURINO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MAYARA MOURA ALVES DA CRUZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LORENA ALTAFIN SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DENISE BRUGNOLI BALBI DAGOSTINHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
FELIPE RIBEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

GABRIELA VILAS BOAS ALVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ROMY BUCK SONODA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JULIA ALVERNAZ RODRIGUES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CAROLINA TAKAHASHI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT/UNESP 

 
A hipertensão arterial possui alta prevalência na população mundial e além de ser um importante 
fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares está relacionada com os 
hábitos de vida do indivíduo, por isso suas implicações clínicas e sociais podem afetar 
negativamente sua qualidade de vida, que pode ser definida como a influência da percepção de 
saúde nas diversas esferas da vida cotidiana.  Avaliar a qualidade de vida de indivíduos hipertensos 
participantes do Projeto Hipertensão. Foram analisados dados de 15 indivíduos 
(idade=50,2±9,5;10 homens) funcionários da FCT/UNESP participantes do projeto de extensão 
universitária intitulado Projeto Hipertensão.A versão curta do questionário SF-36 foi utilizada para 
avaliar a qualidade de vida nos domínios físico, psicológico, social e ambiental.O questionário foi 
aplicado durante uma entrevista com os voluntários e os dados obtidos foram analisados por meio 
da estatística descritiva.Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
FCT/UNESP(CAAE:35525714.9.0000.5402). A qualidade de vida geral dessa população foi de 
78,5±10,7.A qualidade de vida dos participantes de acordo com os domínios do questionário SF-36 
foi:75,7±15,1 para o domínio físico,79,4±10,6 para o domínio psicológico,81,1±10,3 para o 
domínio social e 78,8±10,8 para o domínio ambiental.  Os resultados obtidos apontam que os 
indivíduos analisados apresentam uma boa qualidade de vida geral e em todos os domínios 
avaliados.Os maiores valores foram encontrados para os domínios social e psicológico, enquanto 
que o domínio físico apresentou o menor valor.Esses resultados são semelhantes aos obtidos por 
outros autores e demonstram que apesar do impacto social e psicológico causado pela possível 
presença de ansiedade e depressão, que geralmente se associam a hipertensão, e pelas mudanças 
de hábitos exigidas para o controle da doença, como as restrições alimentares, que afetam 
diretamente o convívio social do paciente, a manifestação física da hipertensão é o que mais 
afetou a qualidade de vida desses indivíduos.Portanto a participação de hipertensos em 
programas de exercício físico deve ser incentivada, visto que o exercício é benéfico para essa 
população por promover a melhora dos principais sintomas como tontura e fadiga, que estão 
associados à pior qualidade de vida encontrada no domínio físico. Conclui-se que apesar do 
quadro de hipertensão a população analisada apresenta uma boa qualidade de vida geral e em 
todos os domínios.          
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RATOS DESTREINADOS APRESENTAM MAIOR PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO DOS HEPATÓCITOS EM 

RELAÇÃO A RATOS SEDENTÁRIOS 
 

ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DANIEL FERNANDO DOS REIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TATIANA EMY KOIKE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 

THIAGO ALVES GARCIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ROBSON CHACON CASTOLDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALLINE MARDEGAN MIOTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LUCAS DA SILVA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Treinamento resistido pode ser eficaz na redução de triglicerídeo intra-hepático (TGIH). É 
importante verificar possíveis alterações do treinamento sobre o fígado e possíveis efeitos do 
destreinamento, tendo em vista implicações clínicas que podem ser abordadas ao interromper 
atividades físicas O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do protocolo de treinamento resistido 
seguido de destreinamento sobre o tecido hepático de ratos, aprovado no Comitê de Ética no Uso 
de Animais da FCT/UNESP, nº 004/2011. Foram utilizados 30 ratos machos Wistar com 60 dias de 
idade, distribuídos em Sedentário (S, n=10) e Exercício (E, n=20). O grupo S não realizou nenhum 
tipo de treinamento. O grupo E realizou treinamento resistido por meio de saltos, por 
eletroestimulação, com 3x12 repetições, 3x/semana, por oito semanas. Ao final do período de 
treinamento, 5 animais do S e 10 animais do E foram eutanasiados. Os animais restantes de E 
tornaram-se o grupo Destreinado (D, n=10), que realizou um protocolo de destreinamento de oito 
semanas, sem a realização de treinamento físico e os animais restantes de S tornaram-se o grupo 
Sedentário de Seis Meses de Idade (S(6), n=5), que continuou sem a realização de treinamento 
físico. Em seguida, os grupos D e S(6) também foram eutanasiados. Foi coletado o fígado para 
processamento histológico, coloração em hematoxilina e eosina e aplicada a cariometria, que 
consiste em contabilizar nas imagens obtidas 100 núcleos de hepatócitos por animal, traçando 
uma linha sobre o maior e o menor diâmetro, colocando estes valores em equações das variáveis 
cariométricas. Os resultados apresentam diferença significante (p < 0,05) entre D e S(6) nas 
variáveis diâmetro médio (0,570±0,056 µm e 0,474±0,046 µm; p=0,018), volume (0,109 (0,04) µm 
e 0,063 (0,03) µm; p=0,028) e área (0,269 (0,08) µm e 0,183 (0,06) µm; p=0,030), denotando 
núcleo do hepatócito de S(6) menor em relação ao D. Quanto ao S e E, não foram verificadas 
diferenças significantes de seus valores cariométricos quando comparados com os demais grupos 
(p > 0,05). A alteração referente ao tamanho do núcleo dos hepatócitos é denominada 
anisonucleose, podendo estar relacionada à lesão no tecido hepático, seguida de regeneração 
tecidual com células de núcleo menor, induzidos por exposição a agentes tóxicos ou pela oxidação 
de grandes quantidades de TGIH. Conclui-se que o grupo D apresentou maior preservação do 
núcleo dos hepatócitos em relação a S(6), além de S, E e S(6) não apresentaram diferença entre 
si.         
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REALIDADE VIRTUAL COMO ALTERNATIVA DE TRATAMENTO PARA PACIENTES CARDIOPATAS 
 

ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LAÍS MANATA VANZELLA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MARIA ISABELA RAMOS HADDAD - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LUANA ALMEIDA GONZAGA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA LAURA RICCI VITOR - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 
MAIARA ALMEIDA ALDÁ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANGÉLICA BOLOGNA RAPOSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT/UNESP 

 
Baseada em jogos que misturam exercício e dança, a realidade virtual (RV) vem surgindo como 
uma nova abordagem de tratamento fisioterapêutico.  Avaliar o comportamento de variáveis 
cardiovasculares, composição corporal e modulação autonômica em um programa de reabilitação 
cardiovascular com RV em indivíduos previamente submetidos ao tratamento convencional Foram 
analisados dados de 5 voluntários (60,1±5,6 anos) com diagnóstico de doença cardíaca, 
previamente atendidos por um programa de reabilitação convencional a pelo menos 6 meses. Os 
voluntários participaram de um tratamento utilizando o console de jogos da Microsoft Xbox 
(modelo 360®, EUA) com KinectT, por meio dos jogos your shape e just dance, durante 20 sessões 
com duração de 40 minutos/dia. Foram avaliados no inicio e final do programa: a) capacidade 
funcional (CF ; teste de caminhada de 6 minutos); b) frequência cardíaca (FC; 
Cardiofrequêncímetro - Polar S810i); c) pressão arterial sistólica e diastólica (PAS e PAD; 
Estetoscópio - Littman/Esfigmomanômetro- Welch Allyn); d) percentual de gordura 
(Bioimpedância - Body Fat Analyser BF 906); e) variabilidade da frequência cardíaca 
(Cardiofrequêncímetro - Polar S810i) por meio dos índices SDNN, RMSSD, LFun, HFun e LF/HF. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNOESTE (Protocolo nº 3000). Para 
comparação das variáveis nos momentos inicial e final foi utilizado o teste t de Student para 
amostras pareadas, dada à normalidade dos dados (teste de Shapiro Wilks) (p < 0,05) Não foram 
observadas diferenças nas variáveis analisadas (p > 0,05). Os valores para as variáveis antes e após 
o programa foram: PAS (113,6±7,1 vs 124,4±11,5), PAD (72,6±8,2 vs 77,2±5,4), FC (59,8±8,5 vs 
58,6±7,8), IMC (27,5±3,7 vs 27,8±4,1), % gordura (25,7±2,9 vs 26,7±1,9), CF (522,0±143,5 vs 
595,0±137,7), RMSSD (31,3±17,0 vs 27,5±20,9), SDNN (40,9±19,7 vs 36,3±18,1), LF u.n (58,5±16,2 
vs 57,5±20,2), HF u.n (41,5±16,2 vs 42,7±20,1) e LF/HF (1,83±1,4 vs 1,97±1,7).  : Ausência de 
benefícios adicionais era esperada, uma vez que essa população já realizava um programa de 
tratamento prévio. Contudo, foi possível observar que essa nova estratégia promoveu 
manutenção dos parâmetros avaliados, e pode ser sugerida como uma alternativa de tratamento 
para essa população.  Os resultados indicam que o programa de reabilitação cardiovascular com 
RV promoveu manutenção das variáveis analisadas.          
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RAFAELA FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CRISTIANE RIBEIRO PACHECO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LAURINÉIA DA SILVA OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA CORRAL GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA CLARA CAMPAGNOLO REAL GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A mídia propõe padrões de beleza os quais influenciam mulheres em uma busca incansável ao 
corpo perfeito. Entre os procedimentos mais procurados está o tratamento na gordura abdominal 
localizada, o qual pode ser realizado por diversos métodos. A técnica mais recente e procurada é a 
terapia combinada (ultrassom e eletroterapia), pois é de fácil e rápida aplicação, não invasiva e 
não dolorosa. Contudo, para a real verificação dos efeitos positivos desta técnica necessita-se de 
estudos que apliquem esta terapia de maneira sistemática isolando fatores de viés, como nível de 
atividade física. Analisamos a influência do uso da terapia combinada sobre a composição corporal 
em uma sedentária e em uso de contraceptivo oral.  Participaram do procedimento experimental, 
15 voluntarias, em uso de contraceptivo oral, sedentárias, com limite máximo de 4 cm de prega 
cutânea supra ilíaca e foram submetidas a 10 sessões de terapia combinada na região abdominal, 
com intervalo mínimo de 48 horas entre elas. Para isso, foi utilizado o aparelho Manthus (KLD 
biosistemas, Brasil) o qual oferece aplicação em conjunto do ultrassom (3 MHz, 45 W) e da 
corrente estereodinâmica (10 a 15 Hz, forma senoidal), o tempo de aplicação foi de 2 minutos por 
área do cabeçote. As medidas antropométricas (perimetrias abdominal, cintura e quadril, relação 
cintura e quadril e índice de massa corpórea) foram realizadas antes da primeira (I) e após a última 
sessão (F). O valor da relação cintura e quadril foi obtido a partir da divisão dos perímetros da 
cintura pelo quadril (c/q) encontrados pela fita métrica e o resultados do índice de massa corpórea 
(IMC) foi encontrado pela fórmula, IMC= peso(Kg)/altura(m2), de acordo com a Associação 
Brasileira para o Estudo da Obesidade (ABESO). Os dados apresentaram distribuição normal por 
isso para a comparação dos momentos foi utilizado o teste t de Student para dados pareados, 
nível de significância foi estabelecido em 5%. Foram observadas reduções significativas na 
perimetria da circunferência da cintura (I: 73,2±3,53 vs F: 71,8±3,5 p= 0,0039) e da relação cintura 
e quadril (I: 0,73±0,03 vs F: 0,72±0,035 p=0,0034).  Recomenda-se para melhores resultados na 
redução da gordura abdominal associar a terapia combinada a atividade física, contudo, 
observamos no presente estudo, que o uso isolado da terapia combinada promoveu efeitos 
significativos.  Conclui-se que a aplicação da terapia combinada de maneira isolada favorece a 
redução da gordura na região abdominal.         
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TABAGISMO EM PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR: PREVALÊNCIA E 
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MARIANA GRAÇA GUTIERREZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
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VITOR EDUARDO DOS SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RAFAELLA DE SÁ TURINI ALVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LUCY PAOLA OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MAYARA MOURA ALVES DA CRUZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT/UNESP 
 

O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável no mundo e um fator de risco para 
o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Em programas de reabilitação cardíaca conhecer 
a prevalência e caracterizar a população tabagista é fundamental para o desenvolvimento de 
ações educativas que possam minimizar seus riscos. Verificar a prevalência e caracterizar a 
população tabagista do programa de reabilitação cardíaca do Centro de Estudos e Atendimento 
em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFiR). Foram avaliados 59 pacientes frequentadores do 
programa de reabilitação cardíaca do CEAFiR. A prevalência de tabagismo foi avaliada por meio de 
questão direta e nos pacientes tabagistas foram avaliadas: características pessoais (diagnóstico 
clínico, perfil de fatores de risco e patologias associadas), pressão arterial, medidas 
antropométricas (peso e altura, para cálculo do índice de Massa Corporal (IMC), medidas de 
circunferências: abdominal (CA), cintura (CC) e quadril (CQ) e bioimpedância elétrica) e 
determinado o nível de dependência à nicotina (Questionário de Tolerância de Fagerström) 
Estatística descritiva foi utilizada para análise dos dados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética da Instituição (CAAE nº: 35525714.9.0000.5402). A prevalência de tabagismo foi de 5,08% (3 
pacientes), os quais apresentavam de baixa a elevada dependência a nicotina. Foram identificados 
diagnósticos de pericardite constritiva, infarto agudo do miocárdio e insuficiência coronariana e os 
fatores de risco: sexo/idade, obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia. Nesses pacientes 
estavam presentes DPOC, dermatite atópica, úlcera e lombalgia como patologias associadas. Esses 
pacientes apresentaram pressão arterial sistólica de 120 ± 0mmHg e diastólica de 74 ± 
15,04mmHg, IMC = 23,03 ± 1,30kg/m², CA = 87,66 ± 3,51cm, CC = 87,33 ± 5,13cm, CQ = 90,33 ± 
0,57cm, porcentagem de gordura corporal = 17,23 ± 10,75, porcentagem de massa magra = 82,76 
± 10,83, porcentagem de água de 60,60 ± 7,84. Observamos baixa prevalência de tabagismo entre 
os pacientes, medidas antropométricas dentro das recomendações de normalidade, além de 
patologias e fatores de risco. A prevalência de tabagismo é baixa e os indivíduos tabagista 
apresentam características antropométricas em seus valores normais, contudo fatores de risco e 
patologias associadas que podem aumentar o risco cardiovascular estão presentes nesses 
pacientes.         
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THERATOGS NA ATIVIDADE MUSCULAR E FUNCIONALIDADE DE PACIENTES COM DÉFICIT NO 
CONTROLE DE TRONCO 

 
CARLA DE OLIVEIRA CARLETTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

SABRINA DA SILVA GUIMARAES - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 
GERUZA PERLATO BELLA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 

 
O controle do tronco durante a sedestação é fundamental para a autonomia funcional. Crianças 
com Paralisia Cerebral (PC) podem apresentar hipotonia axial e hipertonia apendicular, gerando 
controle inadequado do tronco e prejudicando a sedestação. Um dos recursos fisioterapêuticos 
para estimular o controle de tronco é o TheraTogs, vestimenta composta por uma blusa e um 
short na qual se aderi velcros e faixas. Emprega o princípio da aplicação de forças para efetivar 
mudanças na estratégia de recrutamento muscular, além de aumentar o estímulo sensorial 
auxiliando no alinhamento e memória do movimento.  Verificar o efeito imediato do TheraTogs na 
atividade muscular e funcionalidade de pacientes com déficit no controle de tronco.  Trata-se de 
um estudo piloto realizado no Ambulatório de Fisioterapia na Reabilitação da Motricidade Infantil 
- HC - UNICAMP, mediante aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 
47854215.6.0000.5404) e após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 
responsáveis. Participaram duas crianças com PC, apresentando déficit no controle de tronco e 
GMFCS nível IV, avaliadas por meio de eletromiografia (EMG) na postura sentada executando 
tarefa de alcance e pela dimensão B da Escala Gross Motor Function Measure (GMFM) antes e 
durante o uso do TheraTogs.  Observou-se diminuição dos valores de Root Mean Square (RMS) nos 
músculos Longuíssimos Direito, Longuíssimos Esquerdo e Trapézio Direito, evidenciando menor 
ativação muscular sob o uso da vestimenta. Houve diminuição dos valores percentuais da GMFM, 
porém com aumento do tempo máximo de permanência na postura sentada durante os itens 24 e 
34 da escala com uso do TheraTogs.  Os dados apresentados demonstram que a atividade 
muscular diminuiu durante o uso da roupa devido a maior estabilidade proporcionada por esta, 
sugerindo que o TheraTogs favorece a estabilidade do tronco, diminuindo a coativação da 
musculatura posterior durante a função de alcance. Ambos os casos não apresentaram melhora 
nos valores percentuais da escala GMFM, sugerindo que o sistema de faixas aderidos ao 
TheraTogs pode restringir as crianças na realização das atividades.Outros protocolos de avaliação 
com maior tempo de intervenção, amostra e grupo controle devem ser pesquisados.  O efeito 
imediato do TheraTogs alterou a atividade muscular nos diferentes músculos analisados e o tempo 
máximo nos itens 24 e 34 da GMFM embora não tenha sido observado melhora nos valores 
percentuais da dimensão B.          
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TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO CULTURAL DO QUESTIONÁRIO "ABDOMINAL SURGERY IMPACT SCALE" 
 

ISABELLE MAINA LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RAFAEL ZAMBELLI DE ALMEIDA PINTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

SUSIMARY APARECIDA TREVIZAN PADULLA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GUILHERME HENRIQUE DALAQUA GRANDE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CAMILA APARECIDA GIBIM - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DÉBORA MAYUMI DE OLIVEIRA KAWAKAMI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
As vias cirúrgicas de acesso à cavidade abdominal são conhecidas como laparotomia e 
laparoscopia. Dentre as comorbidades frequentemente encontradas em pacientes após cirurgias 
de laparotomia podemos destacar as alterações na função respiratória e dor intensa. Ensaios 
clínicos aleatorizados que comparam a laparoscopia e a laparotomia, reportam apenas uma 
pequena melhora na qualidade de vida em favor da laparoscopia. Uma das justificativas para este 
resultado é o uso de medidas globais. Neste contexto foi proposto o "Abdominal surgery impact 
scale", desenvolvido para avaliar o impacto da cirurgia abdominal na qualidade de vida dos 
pacientes. O objetivo do estudo foi descrever a população participante, verificar a confiabilidade 
interna do questionário e analisar efeito teto ou solo, a fim de demonstrar a sensibilidade do 
questionário para uso na prática clínica em pacientes que realizaram laparotomia ou 
laparoscopia. O processo de tradução foi dividido em 6 etapas, sendo elas: Tradução; Síntese; 
Retro Tradução; Revisão pelo Grupo de Tradução; Pré Teste e Avaliação pelo comitê de 
especialistas. Inicialmente foi feito um estudo piloto com 10 pacientes para identificar possíveis 
falhas na tradução do questionário. A coleta é realizada na Santa Casa de Misericórdia de 
Presidente e é dividida em dois dias, no primeiro e no último dia de pós-operatório. Foram 
avaliados 36 pacientes, com uma média de idade de 50 anos. Foi possível verificar que não houve 
efeito teto ou solo do questionário, já que a menor pontuação obtida foi 21 pontos (mínimo de 18 
pontos) e a maior pontuação foi de 108 pontos (máximo de 126 pontos). A fim de verificar a 
consistência interna do questionário foi feito Análise Estatística utilizando o programa Alpha 
Acronbach. A Confiabilidade estatística foi de 0.846 (ideal > 0,7) mostrando uma boa 
confiabilidade na aplicação do questionário. Apenas o item 11("Eu estou desconfortável porque 
estou com sede") do questionário mostrou uma correlação de 0.12 (Ideal > 0,2), porém quando 
excluído este item a confiabilidade estatística foi para 0.85 não modificando o alpha do 
questionário. O estudo mostra que o questionário ASIS apresenta uma boa confiabilidade para ser 
aplicado no ambiente hospitalar em pacientes submetidos à laparotomia ou laparoscopia. 
Entretanto, estudo segue em andamento a fim de aumentar o número de participantes e analisar 
correlações com outras medidas e questionários.    PIBIC-CNPq     
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USO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES DE DEAMBULAÇÃO E LOCOMOÇÃO POR IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS E NÃO INSTITUCIONALIZADOS 

 
GABRIELA VIEIRA DE PAULA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

LUIS FERNANDO GADIOLI DOS SANTOS - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
TAINARA APARECIDA ALVES PEREIRA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

TATIANE MENDES RODRIGUES - UNIVERSIDADE PAULISTA- UNIP 
ANA PAULA SOUZA DA CONCEIÇÃO - FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 

FAMERP 
DANIELLE KÁSSIA SILVA NEVES - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

VITOR LUCAS CHECON - FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP 
RUBENS DOS SANTOS ROSA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
FÁBIO YOSHIKAZU KODAMA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

 
O envelhecimento gera uma série de alterações nos órgãos e tecidos, levando a uma série de 
limitações ao idoso, consequentemente reduzindo os movimentos e produzindo alterações na 
marcha e no equilíbrio. Concomitante a isso ocorre alterações nos reflexos de proteção e no 
controle do equilíbrio, alterando a marcha, aumentando a ocorrência de quedas e riscos de 
fraturas. Desta forma, muitos idosos necessitam utilizar dispositivos auxiliares para deambulação e 
locomoção. A utilização desses dispositivos se tornou um tema de grande importância para as 
pesquisas, principalmente por se relacionar com a prevalência de problemas e a diminuição da 
capacidade funcional.  Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi verificar o uso de 
dispositivos auxiliares de deambulação e locomoção por idosos institucionalizados e não 
institucionalizados.  Foi realizado um estudo transversal, quantitativo, por meio de entrevista e 
avaliação com idosos residentes no Asilo São Vicente de Paulo e idosos residentes na comunidade, 
ambos no município de Araçatuba no ano de 2015. Foram avaliados 28 idosos, sendo 13 
institucionalizados (9 homens e 4 mulheres) e 15 não institucionalizados (7 homens e 8 
mulheres). A média de idade dos idosos institucionalizados foi de 75,85 ± 5,98 anos, e dos idosos 
não institucionalizados foi 73,00 ± 9,22 anos. No grupo institucionalizado, 61,5% dos idosos 
utilizavam dispositivos auxiliares, e no grupo não institucionalizado foram observados 20,0% de 
idosos que utilizavam os dispositivos. O dispositivo mais encontrado foi a cadeira de rodas 
(37,5%), seguido da bengala (25,0%) e do andador (25,0%), sendo o menos comum a muleta 
canadense (12,5%).  Conclui-se que os dispositivos auxiliares de deambulação e locomoção são 
utilizados em maior proporção entre idosos institucionalizados, o que poderia indicar maior 
comprometimento funcional deste grupo, justificando a necessidade da utilização destes 
dispositivos. Porém, fazem-se necessários estudos com maior número amostral para identificar 
fatores que interfiram na capacidade funcional e fatores associados para elaboração de programas 
direcionados para este grupo de pessoas.         
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VARIABILIDADE DIÁRIA DAS CIFOSES, LORDOSES E FLEXIBILIDADE DA COLUNA VERTEBRAL EM 
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CINTIA TIEMI GUSHIKEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANANDA YUMI SHIMIZU - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

FELIPE NOVAES ANADAO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LISIANE YURI SAKO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ELLENE CRISTINE LOPES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

Atividades comuns do dia-a-dia podem alterar a flexibilidade da coluna vertebral, portanto o uso 
de medidas simples, rápidas, e de baixo custo são muito importantes no sentido de prevenção de 
alterações posturais ou outras patologias que podem afetar a coluna vertebral na vida adulta. O 
objetivo do estudo foi avaliar e comparar as alterações das medidas das cifoses e lordoses e da 
flexibilidade da coluna vertebral no período da manhã e no final da tarde do mesmo dia e pelo 
mesmo avaliador. Foram avaliados 50 indivíduos saudáveis entre 18 e 28 anos de ambos os 
gêneros e estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia/ UNESP, Campus de Presidente 
Prudente. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNESP sob o número CAAE 
06197412.4.0000.5402. As variáveis mensuradas foram: Lordose cervical cefálica (medida 1), 
Lordose lombar cefálica (medida 2), Lordose cervical caudal (medida 3) e Lordose lombar caudal 
(medida 4), Terceiro dedo-chão, Banco de Wells, inclinação lateral, e extensão do tronco. O teste 
de Shapiro Wilk foi utilizado para verificar a normalidade, teste t pareado para varáveis 
paramétricas e o teste de Wilcoxon signed-rank para variáveis não paramétricas.Foram excluídos 
indivíduos com gibosidade maior que 0,5 cm constatado no Teste de Adams. Houveram diferenças 
significativas entre as mensurações iniciais e finais da medida 2 com um aumento de 0,29cm; da 
inclinação lateral com um aumento de 2,5cm do lado direito e 1,5cm no lado esquerdo; da flexão 
anterior com uma diferença de -1,85cm e o Banco de Wells com uma diferença de 1,9cm. A 
medida 2 apresentou significância pelo fato da maioria dos participantes serem estudantes e 
passarem a maior parte do tempo sentados, ocasionando uma retroversão pélvica, uma 
retificação na lombar e uma compensação na cifose torácica. Os componentes da flexibilidade, 
exceto a extensão de tronco, apresentaram, também, um aumento significativo pois estão 
intimamente ligados a vários fatores, dentre eles idade e gênero, sendo a maioria dos 
participantes jovens e do gênero feminino. Contudo, a medida de extensão de tronco apresentou 
diminuição significativa em seu valor, pois o teste pode não estar relacionado somente com a 
flexibilidade, mas também com a força muscular. Conclui-se que durante a rotina diária, a coluna 
pode sofrer adaptações com relação às curvaturas e flexibilidade da coluna vertebral, sendo que 
estas alterações podem influenciar a postura dos indivíduos em longo prazo.         
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AVALIAÇÃO OS ASPECTOS MORFOLOGICOS DOS PULMÕES DE RATOS COM DISFUNÇÃO 
VENTRICULAR DIREITA SUBMETIDOS AO TREINAMENTO PREVENTIVO 

 
LETICIA ESTEVAM ENGEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KECIA CHAYANE SANTOS DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAOAN BRUNO MARIANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ARIANE CAROLINE VELASCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAQUEL BEATRIZ DE SOUZA PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAIQUE AGUIAR DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) é uma doença grave causada por alterações em suas 
artérias pulmonares distais, se denota pela diminuição do lúmen vascular e causa o aumento da 
resistência vascular pulmonar. Podemos estudar essa doença em modelos experimentais animais 
que administrados a substancia monocrotalina induz a HAP e consequente hipertrofia do 
ventrículo direito. O exercício físico é uma conduta terapêutica de grande recomendação para 
esses pacientes, pois apresenta grandes benefícios no ventrículo direito e na remodelação da 
artéria pulmonar. Entretanto, os resultados de uma implementação de exercícios na fase 
preventiva em modelos com insuficiência cardíaca até o momento se desconhece. Avaliar os 
efeitos do treinamento físico preventivo nos aspectos morfológicos dos pulmões de ratos com 
HAP e disfunção ventricular direita induzida por monocrotalina.  Todos os procedimentos 
utilizados foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista - 
UNOESTE (número 1838 e 1839). Foram utilizados 32 ratos Wistar machos divididos 4 grupos 
contendo 8 ratos cada: grupo sedentário controle (S); grupo treinamento controle (T); grupo 
sedentário monocrotalina (M); grupo treinamento monocrotalina (TM). O protocolo de treino 
preventivo será realizado em esteira por 13 semanas, 5 vezes/semana, sendo as duas primeiras 
semanas de adaptação com duração de 15 minutos à 45 minutos e velocidade da esteira de 0,6 
km/h à 0,9 km/h e no treinamento a duração aumentou para 60 minutos e a velocidade para 
1,1km/h. A HAP foi induzida pela aplicação da monocrotalina com consequente disfunção 
ventricular direita na décima semana após o exercício e os animais controles foram submetidos a 
aplicação de solução salina. Foram realizados dois testes do limiar do lactato, um 24 horas após a 
aplicação da monocrotalina e outro após duas semanas. Ao final da décima terceira semana foi 
realizado o ecocardiograma em todos os animais, foram eutanasiados, foi armazenado o pulmão 
dos animais para a análise morfológica, para aferição das áreas da secção transversa dos alvéolos, 
será empregado o microscópio LEICA DMLS (aumento de 100X) com o programa de análise de 
imagens Image Pro-plus. Será realizada análise estatística e considerado significativo o valor de p < 
5%.Espera-se que esse treinamento físico prévio em animais com disfunção ventricular direita por 
HAP proporcionará melhoras pulmonares que serão avaliadas por intermédio de ferramentas 
morfológicas.            
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A INFLUÊNCIA DA TÉCNICA POSTUROTERAPIA NEUROSENSORIAL NO EQUILÍBRIO DO IDOSO 
 

MARIANA PACCINI ALVES DOCUSSE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA RAMOS COLNAGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A aceleração do envelhecimento populacional é destaque no século XX e causa uma modificação 
no perfil da saúde principalmente em países em desenvolvimento. Com o processo de envelhecer, 
os sistemas responsáveis pelo controle da postura e manutenção do equilíbrio sofrem alterações e 
degenerações causando instabilidade ortostática e aumentando consideravelmente o risco de 
quedas. O sistema vestibular está entre as principais queixas, e o desequilíbrio contribui com 
riscos aos idosos gerando instabilidade, e deficiência no controle postural. A técnica manual de 
Posturoterapia Neurosensorial (PNS) do nervo vestibulococlear, desenvolvida pelo francês Phillipi 
Villeneuve, visa a neuroestimulação manual do VIII par de nervo craniano por meio do ouvido 
interno, e vem se mostrando clinicamente muito eficaz no controle postural, sendo pouco invasiva 
ao paciente. Avaliar a eficácia da técnica manual de posturoterapia neurosensorial aplicada 
indiretamente ao nervo vestibulococlear na regulação do equilíbrio de idosos.  Estudo transversal, 
cuja amostra será constituída por 50 idosos de ambos os gêneros, com idade superior ou igual a 
65 anos, fisicamente ativos, participantes do Centro de Referência do Idoso Felizidade da cidade 
de Presidente Prudente. Serão avaliados inicialmente o equilíbrio dos idosos por meio do teste de 
Romberg. Também avaliados na condic¸a~o esta´tica por meio da plataforma estabilométria 
Cyber-Sabots, que consiste em duas bases rígidas independentes, recoberta por um conjunto de 
sensores capacitivos de pressa~o. A plataforma é conectada a um microcomputador e os dados 
serão analisados pelo programa SoftSabot. Após as duas avaliações, o idoso participante do 
estudo será submetido a uma terapia manual denominada Posturoterapia Neurosensorial. O 
paciente permanece confortavelmente deitado na maca, o terapeuta posicionado sentado atrás 
dele, faz um rápido e preciso contato de seu dedo mínimo e ouvido interno do paciente com 
menos de um segundo de duração, aplicando uma leve pressão e com a retirada abrupta. Após a 
terapia manual, os idosos serão reavaliados com os mesmos testes referenciais iniciais. Para 
análise dos resultados será confeccionado um banco de dados eletrônico. Como se trata de 
amostras dependentes será realizado o teste t pareado nos casos de distribuição normal, caso 
contrário será utilizado o teste de Willcoxon. Serão significativos os valores de p < 0,05.       PROBIC 
/ UNOESTE     
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM MULHERES PORTADORAS DE FIBROMIALGIA. 
 

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NAIR KARINA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Fibromialgia (FM) é uma síndrome complexa de origem desconhecida, caracterizada por dor difusa 
e crônica, presença de tender points e, frequentemente, associada à fadiga, ansiedade, distúrbios 
do sono e incapacidade funcional.Dados epidemiológicos revelam que esta síndrome dolorosa 
apresenta incidência de 2 a 6% da população geral, sendo a faixa de idade entre 35 e 50 anos. 
Observa-se aumento da incidência proporcional à idade e em relação ao sexo feminino. Estudos 
comprovam que a fisioterapia tem papel fundamental na sintomatologia , melhorando dessa 
forma a qualidade de vida de portadores de FM. Proporcionar aos alunos participantes a 
oportunidade do atendimento a mulheres com diagnóstico clínico de FM , aumentando seu 
conhecimento sobre a patologia e o resultado das abordagens fisioterapêuticas propostas ; 
oferecer o tratamento a essa população , abrangendo Presidente Prudente e região ; dessa forma 
buscando a melhora na qualidade de vida das pacientes atendidas. O projeto será realizado na 
Clínica de Fisioterapia da UNOESTE ,duas vezes por semana; com atendimento em solo e em meio 
aquático. As pacientes serão previamente avaliadas após triagem com pedido médico . Após 
avaliação e análise do quadro as pacientes serão incluídas no atendimento quando da ausência de 
riscos.Será usada uma ficha de avaliação onde será realizada a anamnese, abordando a presença 
de outras doenças.Será aplicado o Questionário de Qualidade de Vida - SF - 36 , Questionário 
Sobre o Impacto da Fibromialgia e uma Escala Visual Analógica para dor , que serão aplicados 
antes de iniciar o tratamento , início de semestre e no final do semestre letivo.            
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBIO NO ESTRESSE OXIDATIVO DO MÚSCULO 
DIAFRAGMA DE RATOS NA TRANSIÇÃO DA DISFUNÇÃO VENTRICULAR PARA A INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA 
 

GIOVANA ROTA COLLÉGIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA KARÊNINA DIAS DE ALMEIDA SABELA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GEOVANA LETÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
IZABEL DE LIMA BECEGATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOYCE RORIGUES SALES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALISSEMARI YAMAZAKI RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JANAINE FERNANDA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Na insuficiência cardíaca (IC) pode-se observar alterações morfológicas, biomecânicas, enzimáticas 
e funcionais na musculatura respiratória e estas alterações podem estar relacionadas com o 
estresse oxidativo. Dentre as alterações que podem ocorrer na musculatura periférica destamos o 
aumento das espécies reativas de oxigênio (EROs), e entre as fontes geradoras de EROs destaca-se 
a NADPH oxidase (NOX). O exercício físico tem sido uma conduta que minimiza a produção de 
EROs devido as condições fisiológica metabólica muscular durante treinamento em animais com 
IC. Entretanto, não há estudos que avaliem o efeito do exercício físico nas EROs no musculo 
diafragma na fase que antecede a IC. O objetivo será analisar a influência do exercício físico 
aeróbio sobre a capacidade antioxidante no músculo diafragma de ratos na transição de disfunção 
ventricular para a IC.  Este estudo foi cadastrado sob o número de protocolo 3315 e será apreciado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Serão utilizados 48 ratos Wistar machos, divididos em 4 grupos 
experimentais: Sham controle; Sham exercício; EAo Controle; EAo Exercício. Os animais realizaram 
programa de exercício físico aeróbio em esteira rolante para ratos (Insight Instrumentos - Ribeirão 
Preto, Brasil), sendo realizados 5 dias/semanas por um período de 10 semanas. Para avaliação do 
estresse oxidativo serão feitas no músculo diafragma a avaliação da porcentagem da capacidade 
antioxidante total (TAP). A capacidade antioxidante foi quantificada comparando a AUC (área 
under the curve) relativa à cinética de oxidação do BODIPY [(4,4-difluoro-5-(4-fenil 1-,3-
butadienil)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceno-3-ácido under decanóico], que corresponde a um 
análogo de ácido graxo. O método TAP será aplicado para aferição do estado antioxidante (do 
compartimento lipofílico e hidrofílico) utilizando a fosfatidilcolina (PC) como referência de matriz 
lipofílica. Os dados serão expressos em média, desvio padrão. As comparações entre os grupos no 
final do experimento, após as 10 semanas de treinamento físico, serão realizadas pela técnica de 
análise de variância (ANOVA) para o modelo de dois fatores e complementada com os testes de 
comparações múltiplas de Bonferroni ou Dunn. As conclusões estatísticas serão discutidas ao nível 
de significância de 5%.       Unoeste     
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ANÁLISE DO EQUILÍBRIO E RELAÇÃO COM QUEDAS E PREOCUPAÇÃO EM CAIR DE INDIVÍDUOS 
COM DOENÇA DE PARKINSON 

 
NATHÁLIA CRISTINA LOZANO GONZALES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MAGDA CAMPOS CURCINO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
SILAS DE OLIVEIRA DAMASCENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ELIANE FERRARI CHAGAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
A Doença de Parkinson (DP) é uma enfermidade neurodegenerativa e de progressão lenta, sendo 
um dos sintomas mais comuns à instabilidade postural, interferindo na própria postura, no 
equilíbrio e na marcha, levando a diversos problemas e o aumento do risco de queda. Esta pode 
causar um impacto negativo na vida dessas pessoas com diversas consequências físicas 
debilitantes, como medo da incidência de queda, diminuição na realização de atividades de vida 
diárias e na mobilidade em geral.  O objetivo deste estudo é analisar aspectos do equilíbrio de 
pacientes com a Doença de Parkinson e a relação com a presença de quedas, assim como, com a 
preocupação em cair. Trata-se de um estudo descritivo do tipo transversal com indivíduos 
diagnosticados com DP. Será desenvolvido no Centro fisioterapêutico da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia - UNESP campus Presidente Prudente. A amostra será composta por no mínimo 30 
indivíduos. Os critérios de inclusão serão: ter diagnóstico clínico de DP, de ambos os sexos e sem 
limite de idade. Já os critérios de exclusão serão: indivíduos com comorbidades que impossibilitem 
à macha e a não compreensão dos testes e do questionário. Para analisar o grau de incapacidade 
dos participantes será utilizada a Escala de Hoehn e Yahr, para análise do equilíbrio a Escala de 
Avaliação de Equilíbrio Bestest e para avaliar a preocupação em cair a Escala de Quedas - FES-I. A 
análise estatística será realizada por meio de análise descritiva, com média, mínima, máxima e 
desvio padrão dos dados. Para a análise da correlação entre as variáveis de equilíbrio e quedas, 
será utilizada a correlação de Pearson ou o Teste de Correlação de Spearman, dependendo da 
normalidade das variáveis. Para todas as análises o nível de significância será 0,05. O software 
utilizado será o SPSS, versão 15.1.            
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ANÁLISE DO ÍNDICE DE QUEDAS EM IDOSOS COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 
ISABELE CAROLINE GOMES FADIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TAYNA CRISTINO MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THATIANE DA SILVA MEDEIROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NATHALIA KASHIMOTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O processo de envelhecimento acarreta uma série de modificações, tanto morfológicas como 
funcionais. Com o envelhecimento, a estrutura e a função dos músculos esqueléticos se alteram. A 
queda é considerada um evento crítico na vida do idoso, sendo o acidente mais frequente entre 
eles. Alguns estudos revelam que pessoas com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) são 
mais propensas a ter um déficit no equilíbrio, como consequência, ocasionando as quedas. Ainda 
nesse sentido, os profissionais das unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) deveriam 
conhecer os procedimentos para prevenção, manutenção do tratamento, estratificação de risco, 
reconhecimento e manejo das exacerbações na DPOC, assim como acompanhar o índice de 
quedas.  Os objetivos deste estudo serão avaliar o índice de quedas de idosos com DPOC e seus 
fatores associados, e analisar os pontos de corte de testes de equilíbrio e mobilidade funcional a 
fim de identificar o risco de quedas nesses idosos que frequentam uma Unidade de ESF em uma 
cidade no interior do estado de São Paulo. Serão convidados a participar do estudo 20 idosos, 
selecionados de forma aleatória, divididos em dois grupos: grupo DPOC (G-DPOC), constituído de 
10 idosos com hipótese diagnóstica de DPOC; e grupo controle (GC), constituído de 10 idosos que 
não apresentem a doença. Inicialmente serão levantadas informações em seus prontuários como 
idade, gênero, índice de massa corporal (IMC), hábito tabagístico e comorbidades. Na sequência, 
os idosos serão avaliados quanto ao risco de quedas, utilizando como instrumento de avaliação do 
equilíbrio os testes de equilíbrio de Berg e Romberg. Como instrumento de avaliação da 
mobilidade funcional, será utilizado o teste de Time Up & Go (TUG). Para análise de resultados 
será confeccionado um banco de dados eletrônicos criado no Excel®. Os dados serão descritos 
através das médias e desvio padrão das variáveis, porcentagens e frequências 
simples.       PROBIC     
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ANÁLISE DOS NÍVEIS DE DEPRESSÃO E QUALIDADE DE VIDA EM CUIDADORAS SUBMETIDAS AO 
TRATAMENTO DE HIDROTERAPIA 

 
LOUANNE ANGÉLICA PIRES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ARIANE CAROLINE VELASCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANA YURIKO SANCHES KOHARA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA CAROLINA CAMPOS SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Com o passar dos anos o envelhecimento caracterizado por processo fisiológico, gera diminuição 
da autonomia e dependência dos idosos o que pode acarretar na necessidade de haver a presença 
de cuidador para suprir suas limitações. Devido a essa condição imposta os cuidadores podem 
desenvolver depressão e diminuição da qualidade de vida. A aplicação do recurso hidroterápico 
tende a trazer benefícios em relação à recuperação de enfermidades, melhora da autoestima, e 
alivio dos níveis de estresse.  Analisar os níveis depressão desses cuidadoras e melhorar a 
qualidade de vida, com aplicação de recursos hidroterápicos.  : A pesquisa será realizada após a 
aprovação feita pelo Comitê De Ética Em Pesquisa (CEP) e pelo Comitê Assessor Institucional De 
Pesquisa (CAPI) da Universidade Do Oeste Paulista (UNOESTE). O projeto será desenvolvido com 
cuidadoras de portadores de necessidades especiais ou idosos, encaminhadas da Unidade Básica 
De Saúde (UBS) do Bairro Brasil Novo De Presidente Prudente.       Unoeste     
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ANALISE IMUNOHISTOQUIMICA DO MÚSCULO ESQUELETICO DE RATOS FUMANTES PASSIVOS 
SUPLEMENTADOS COM PREBIÓTICO, PROBIÓTICO E SIMBIÓTICO 

 
HELIARD RODRIGUES DOS SANTOS CAETANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANGÉLICA BOLOGNA RAPOSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SAMIR NOZAWA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RICARDO AUGUSTO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
HERMANN BREMER NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Os alimentos funcionais, na nutrição humana e animal, demostram sua importância sobre o 
sistema musculo esquelético, além de terem as funções nutricionais básicas, produzem efeitos 
metabólicos, fisiológicos e ou outros efeitos benéficos à saúde. O tabagismo é considerado uma 
das principais causas de morte evitável. A inalação de componentes químicos está associada à 
ocorrência de inúmeras patologias, à fumaça pode causar efeitos como a diminuição de massa 
muscular e consequentemente perda de peso. Sendo assim indivíduos fumantes podem 
apresentar diferenças na qualidade e quantidade dos alimentos ingeridos, ação inibidora do 
apetite causada pela nicotina, aumento da taxa metabólica, com maior gasto de energia pelos 
fumantes. E analise imunohistoquímica se apresenta como um poderoso meio de identificação de 
várias estruturas celulares e tecidulares que podem estar diretamente associadas a patologias, 
bem como das consequências, a nível funcional e morfológico, da ação desses mesmos 
elementos. O objetivo do presente estudo é investigar os efeitos do consumo de prebiótico, 
probiótico e simbiótico atuando como mitigador/bioremediador sobre o musculo esquelético 
(soleo e gastrocnêmio) em ratos expostos à fumaça de cigarro.  O projeto foi aprovado pelo CEUA 
e CAPI com numero de protocolo 2682. Foram utilizados 96 ratos machos da linhagem Wistar, 
com idade de 23 dias e média de 45 gramas de massa corporal, divididos aleatoriamente em oito 
grupos com 12 animais cada: Grupo Controle (GC); Grupo Controle Tabagista (GCT); grupo MOS 
(GMOS; Grupo MOS Tabagista (GMT); Grupo Probiótico (GPRO); Grupo Probiótico Tabagista 
(GPROT); Grupo Simbiótico (GS); Grupo Simbiótico Tabagista (GST). As dietas sólidas e hídricas 
foram fornecidas ad libitum durante o período experimental e os animais estiveram em condições 
padrões de iluminação (ciclo claro/escuro de 12/12 horas) e com temperatura em torno de 23ºC. 
O período experimento foi de 185 dias, , onde os animais foram expostos ou não a fumaça de 
cigarro por uma hora diária, divididos em dois períodos de 30 minutos, cinco dias por semana. 
Após o período experimental, os animais foram anestesiados, sacrificados por exsanguinação e os 
músculos sóleo e gastrocnêmio direitos retirados. Os ventres musculares foram seccionados para 
processamento histológico e imunohistoquímica para caspase-3. Todas as análises serão 
conduzidas no programa SPSS v. 16.0 for Windows, adotando-se o valor de 5% de 
significância.       UNOESTE     
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APLICAÇÃO DO REFLEXO DE ESTIRAMENTO COSTAL DURANTE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA 
 

MARIA EDUARDA PELEGRINI GIANELLI SYLLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MURILO GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AMANDA ARANHA PIMENTEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A fisioterapia respiratória é uma especialidade que utiliza de técnicas de avaliação e tratamento 
para contribuir para prevenir,reverter e/ou diminuir as disfunções ventilatórias.Os pacientes 
submetidos a ventilação mecânica com pressão positiva tem aumento norisco de complicações 
respiratórias.Podem ser consequentes ao acúmulo de secreção,por perda parcial dos mecanismos 
fisiológicos de"clearance"mucociliar Objetivo é verificar efeitos agudos da combinação entre a 
pressão expiratória e estimulação costal em relação a parâmetros ventilatórios e hemodinâmicos 
empacientes com pneumonia,submetidos VMI,atendidos na UTI,do Hospital Regional de 
Presidente Prudente.A amostra será porpacientes com pneumonia,submetidos VMI,atendidos na 
UTI,do Hospital Regional de Presidente Prudente Após aprovação do CEP,protocolo núm.3041 e 
CAPI da Universidade do Oeste Paulista,Presidente Prudente.Antes da inclusão,os indivíduos 
assinarão o TCLE.Como se trata de pacientes internados em UTI,em alguns casos será assinado 
pelo responsável do paciente.Estudo está de acordo com a Resolução 466/2012 da CONEP.Alguns 
critérios serão empregados para quepacientes fossem incluídos no estudo.Serão 30 indivíduos 
com diagnóstico clínico de pneumonia e com necessidade de atendimento 
fisioterápico.Encontram-se entubados orotraquial,ou traqueostomizados,fazendo uso do VMI em 
modo assistido,modalidade de PSV associada à CPAP.A PSV estará ajustada em15cmH2O e 
CPAP6cmH2O.Após inclusão,serão posicionados em decúbito dorsal,leito em 45 graus,e 
verificação dos parâmetros:FR,VC,VM,C,RVA,obtidos por meio da observação do monitor do 
ventilador mecânico.Serão anotados SpO2 e FC pelo monitor cardíaco.Todos os parâmetros serão 
anotados por 10min,a cada 2min que antecede a aplicação da técnica de reflexo de estiramento 
costal.Em seguida, será iniciada a aplicação da técnica de reflexos de estiramento costal,no 
hemotórax direito.A cada aplicação de 20 reflexos de estiramento costal,haverá a mensuração de 
todos os parâmetros novamente.No total serão 10 ciclos de 20 reflexos de estiramento costal,o 
que constitui os momentos 2,3,4,5,6,7,8,9 e 10, em uma única sessão.Ao final dos 10 ciclos de 
estiramento costal, haverá nova monitorização por 10 minutos,cada 2 min.Os resultados serão 
confeccionado em banco de dados eletrônicos.Como se trata de amostras dependentes,os casos 
de distribuição normal serão analisados pelo teste t pareado.Distribuição não normal será o teste 
Willcoxon.Serão significativos p menor que 0,05            
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ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PESSOAS PORTADORAS DE DISTÚRBIOS VESTIBULARES 
CENTRAIS E PERIFÉRICOS - REABILITAÇÃO VESTIBULAR 

 
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LETÍCIA GOMES COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAYNÁ ARAUJO MAIOLINI COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
É crescente o número de pessoas atualmente com as mais variadas queixas relacionadas há 
distúrbios do sistema vestibular(DV). Pode - se citar que os DV podem estar presentes em todas as 
idades e sexo e em diferentes intensidades. Podem estar presentes em pessoas com hipertensão 
arterial sistêmica; Diabetes Mellitus; alterações na coluna vertebral, principalmente cervical; em 
alterações na articulação temporo-mandibular; distúrbios hormonais; situações variadas de 
estresse; em doenças neurológicas como: pós trauma intracraniano; doença de Parkinson; 
esclerose múltipla; pós acidente vascular encefálico; crianças com dificuldades escolares; crianças 
e adultos com sobrepeso ou obesidade, muitas vezes relacionado ao sedentarismo e alimentação 
inadequada; pessoas que se encontram na terceira idade; entre outras situações de etiologia 
desconhecida. Esses distúrbios estão associados à alta prevalência de limitações funcionais e 
incapacidades, com risco de queda e fratura. A Fisioterapia Vestibular é eficaz na melhora dos 
déficits funcionais e sintomas subjetivos resultantes da hipofunção vestibular periférica unilateral 
e bilateral.Esse projeto será norteador de pesquisas científicas e trabalhos de conclusão de 
curso. Minimizar DV nessa população, melhorando assim a qualidade de vida.O projeto tem 
também como importante objetivo capacitar os acadêmicos do 7º e 8º termos, pois os pacientes 
serão atendidos por esses alunos em uma clínica escola de Fisioterapia, que terão oportunidade 
de vivenciar os variados distúrbios vestibulares, assim como a evolução dos mesmos através da 
reabilitação vestibular, discutir artigos relacionados ao assunto, dessa forma se atualizar e ser 
competente no atendimento fisioterapêutico. Esse aprendizado trará também ao aluno condições 
de entrar no mercado de trabalho, já que há uma solicitação no mercado de profissionais 
capacitados.  Serão atendidas pessoas que tenham passado por consulta médica,tenham 
diagnóstico clínico e com encaminhamento para reabilitação vestibular. Após realizarem triagem 
essas pessoas serão admitidas no serviço conforme disponibilidade de vagas. As mesmas passarão 
por avaliação fisioterapêutica específica para esses distúrbios, e analisado a ausência de riscos 
iniciarão o processo de reabilitação vestibular. Ao final do período de atendimento será feito um 
levantamento dos pacientes atendidos, uma avaliação dos resultados, tanto dos pacientes que 
tiveram alta como os forem mantidos em atendimento.             

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
989 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PORTADORES DE DOENÇA DE PARKINSON. 
 

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PALOMA PELLOSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADRIANO RODRIGUES RANGEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Doença de Parkinson (DP) é uma enfermidade degenerativa e progressiva do sistema nervoso 
central que provoca desordens do movimento e reduz a expectativa de vida dos pacientes, 
reduzindo sua Qualidade de Vida(QV). Sua prevalência aumenta com a idade e geralmente afeta 
indivíduos acima dos 50 anos, acometendo igualmente ambos os sexos e diferentes raças. Quatro 
sinais que caracterizam a DP: rigidez,bradicinesia, tremor e instabilidade postural. Como se trata 
de uma doença progressiva, de evolução crônica, e altamente incapacitante, interferindo 
diretamente na independência do portador da doença e na sua QV, o tratamento fisioterapêutico 
direcionado as necessidades específicas visa melhorar ou manter uma maior independência nas 
atividades de vida diária e instrumentais desses pacientes; contribuindo dessa forma com melhora 
de sua QV; retardando ao máximo a ida do paciente para o leito, prevenindo assim 
morbidades.  Como se trata de uma doença progressiva, de evolução crônica, e altamente 
incapacitante, interferindo diretamente na independência do portador da doença e na sua QV, o 
tratamento fisioterapêutico direcionado as necessidades específicas visa melhorar ou manter uma 
maior independência nas atividades de vida diária e instrumentais desses pacientes; contribuindo 
dessa forma com melhora de sua QV; retardando ao máximo a ida do paciente para o 
leito,prevenindo assim morbidades. O projeto tem também como importante objetivo o 
aprendizado dos alunos de 7º e 8º termos, pois os pacientes serão atendidos por esses alunos em 
uma clínica escola de Fisioterapia; e terão oportunidade de vivenciar as variadas disfunções 
apresentadas por portadores de DP, assim como a evolução dos mesmos com o atendimento 
fisioterapêutico, discutir artigos relacionados ao assunto, dessa forma se atualizar e ser 
competente para atendimento de qualidade em portadores de DP. Após diagnóstico clínico de DP 
e com encaminhamento para tratamento fisioterapêutico,o paciente será admitido no serviço 
conforme disponibilidade de vagas. O mesmo será submetido a avaliação fisioterapêutica 
específica para a doença, e analisado a ausência de riscos o mesmo será admitido no serviço de 
fisioterapia. Os pacientes serão atendidos em grupo ou individualmente, principalmente os que se 
apresentarem em estágio mais avançado da doença.Os mesmos serão reavaliados periodicamente 
ou quando houver alguma necessidade , como uma piora ou melhora do quadro.            
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR E SINTOMAS RESPIRATÓRIOS EM PACIENTES NEUROLÓGICOS 
 

CAROLINA DINIZ MOREIRA COELHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DEBORAH BORGES DO NASCIMENTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANA ROTA COLLÉGIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINE CREMONEZI MILANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As Doenças neurodegenerativas e cerebrovasculares trazem alterações sistêmicas, tendo como 
enfoque os sistemas neurológico, musculoesquelético e cardiovascular. Além de 
comprometimentos neurológicos, estas alterações podem ocasionar prejuízo da função pulmonar. 
Esta função geralmente é alterada, e assim trazendo ao individuo sintomas como tosse ineficaz, 
coriza, expectorações persistentes, congestão no peitoral, incoordenações motoras e apnéias, 
como tantos outros. Algumas alterações posturais de pacientes neurológicos acarretam 
comprometimentos no sistema respiratório, levando o paciente a desconfortos, devido a restrição 
da caixa torácica e consequente diminuição da expansibilidade. A Espirometria é o principal 
método de avaliação pulmonar do individuo, utilizado para avaliar função pulmonar.  Avaliar e 
caracterizar a função pulmonar e sintomas respiratórios de pacientes neurológicos em 
atendimento fisioterapêutico. Será realizada uma coleta de dados da ficha de avaliação de 
fisioterapia Neurológica padronizado juntamente ao questionário de afecções respiratórias: O 
WURSS-21, com vinte e uma questões do tipo survey, busca coletar informações de dimensões 
relacionadas à saúde, que são negativamente afetadas por resfriados comuns e um teste 
espirométrico para avaliar a função pulmonar. Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Unoeste, e só será desenvolvido após o parecer favorável pelo parecista deste comitê 
(57256016.0.0000.5515).Participarão desta pesquisa, 50 pacientes atendidos no setor de 
neurologia adulto acima dos 20 anos, de ambos os sexos, todos portadores de uma patologia 
neurológica, que possuam uma capacidade funcional para realizar o exame espirométrico e para 
responder os questionários propostos. Após a coleta dos dados, estes serão armazenados em 
bancos de dados eletrônico (Excel) e, posteriormente, analisados através do software estatístico 
GraphPad Prism. Para verificação de distribuição dos dados será utilizado teste Kolmogorov 
Smirnov. Para as análises de correlação será utilizado o teste de Sperman ou o teste de Pearson de 
acordo com a normalidade dos dados, os quais serão expressos em média e desvio padrão ou 
mediana e seus respectivos intervalos interquartílicos 25-75% de acordo com a normalidade dos 
dados.            
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS HIPERTENSOS QUE FREQUENTAM UM CENTRO 
DE REFERÊNCIA NO OESTE PAULISTA 

 
CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADRIANO RODRIGUES RANGEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA EDUARDA VIANA MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA ARAÚJO CALDEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JANAINE FERNANDA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) pode comprometer e/ou transformar a vida do indivíduo 
idoso e pelo fato de não apresentar cura, exigindo um tratamento contínuo e adequado por toda a 
vida. O idoso que convive com esta patologia tem uma direta mudança no estilo de vida, que deve 
ser minuciosamente acompanhada por conta dos malefícios que podem ser gerados.  Avaliar a 
qualidade de vida entre idosos hipertensos praticantes regulares de atividade física atendidos no 
Centro de Referencia do Idoso de Presidente Prudente (SP).  Trata-se de um estudo transversal 
que será composto de 140 indivíduos idosos, portadores de HAS, todos com idade igual ou acima 
de 60 anos, que frequentam o Centro de Referência do Idoso. A avaliação do estudo será realizada 
mediante a aplicação do questionário MINICHAL, composto por 17 questões de múltipla escolha 
organizadas em dois fatores: Estado mental do indivíduo e Manifestações Somáticas, e uma 
questão para verificar como o indivíduo avalia a hipertensão e como o tratamento tem 
influenciado sua qualidade de vida. Resultados: Para a análise dos resultados será confeccionado 
um banco de dados eletrônico. Os casos de distribuição normal serão avaliados pelo teste t 
student, ou serão avaliados pelo teste Mann Whitney. Serão considerados valores de p < 0,05. 
Protocolo na Plataforma Brasil: 57259616.8.0000.5515            

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
992 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

AVALIAÇÃO DAS VIAS DE SINALIZAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO DO MÚSCULO DIAFRAGMA DE 
RATOS COM ESTENOSE AÓRTICA SUBMETIDOS A EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBIO 

 
GEOVANA LETÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA KARÊNINA DIAS DE ALMEIDA SABELA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
IZABEL DE LIMA BECEGATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOYCE RORIGUES SALES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALISSEMARI YAMAZAKI RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JANAINE FERNANDA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GIOVANA ROTA COLLÉGIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é um importante problema de saúde pública e suas projeções 
estimam que em 2030 a prevalência da IC seja 25% maior do que a observada em 2013. Entre os 
sintomas destacamos a dispneia, intolerância para realizar exercícios físicos e piora da qualidade 
de vida. Alterações morfológicas, biomecânicas, enzimáticas e funcionais podem ser vistas na 
musculatura respiratória, que podem estar relacionadas com o estresse oxidativo e suas vias de 
sinalização na IC. As vias de sinalização que o estresse oxidativo atua, destacamos a proteína 
quinase ativada por mitogênese (MAPK). A MAPK é necessária para a manutenção fenótipo e 
massa muscular esquelética. Os fatores responsáveis por esta miopatia (diafragmática) na IC ainda 
não são completamente esclarecidos, porém o estresse oxidativo tem sido considerado 
importante fator no desenvolvimento de alterações na musculatura periférica durante a IC. Para o 
nosso conhecimento não há estudos sobre a atuação das MAPK nas características contráteis do 
músculo diafragma de ratos com estenose aórtica submetidos a exercício físico aeróbio.  O 
objetivo do estudo será investigar a influência do exercício físico aeróbio no músculo diafragma de 
ratos com estenose aórtica nas vias de sinalização da MAPK nesta condição.  Este estudo foi 
cadastrado sob o número de protocolo 3313 e será apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 
Serão utilizados 48 ratos Wistar machos, divididos em 4 grupos experimentais: Sham controle; 
Sham exercício; EAo Controle; EAo Exercício. Os animais realizaram programa de exercício físico 
aeróbio em esteira rolante para ratos (Insight Instrumentos - Ribeirão Preto, Brasil), sendo 
realizados 5 dias/semanas por um período de 10 semanas. Será feita a análise das vias proteína 
quinase ativada por mitogênese (MAPK) no músculo diafragma pela técnica de Western Blott com 
uso anticorpos Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz, EUA) primários anti- p-JNK (sc-6254), 
JNK total (sc-137019), pERK (sc-16982), p-p38-MAPK (sc-17852), p38-MAPK total (sc-7972), e os 
anticorpos secundários anti-mouse (sc-2005) e anti-rabbit (sc-2004). Os dados serão expressos em 
média, desvio padrão. As comparações entre os grupos no final do experimento, serão realizadas 
pela técnica de análise de variância (ANOVA) para o modelo de dois fatores e complementada com 
os testes de comparações múltiplas de Bonferroni ou Dunn. As conclusões estatísticas serão 
discutidas ao nível de significância de 5%.       Unoeste     
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AVALIAÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO EM GESTANTES SUBMETIDAS AO TRATAMENTO 
HIDROTERÁPICO 

 
VITORIA DE MEDEIROS MARÇAL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GIOVANA GOMES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LAYS FERNANDA MENESES RAMOS DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Durante a gravidez ocorrem mudanças no corpo da mulher, que são necessárias para possibilitar a 
vida intrauterina. Como resposta de algumas dessas alterações, temos o aumento da pressão 
intra-abdominal que leva ás alterações dos músculos do assoalho pélvico. Espera-se que as 
gestantes após serem submetidas ao tratamento hidroterápico, obtenham aumento da força dos 
MAP, dessa maneira melhorando sua qualidade de vida durante a gestação e possam prevenir o 
desenvolvimento de incontinência urinária e posteriormente um prolápso já que as mesmas 
possuem uma alteração no processo miccional, por conta do aumento da pressão intra-
abdominal. Avaliar funcionalmente a força muscular dos músculos do assoalho pélvico (MAP) 
através avaliação funcional do assoalho pélvico (AFA) respeitando a padronização preconizada 
pela Sociedade Internacional de Continência - ICS, que irá graduar e classificar a Força dos MAP 
das gestantes que irão realizar hidroterapia. O levantamento da amostra e coleta de dados de será 
realizado na Clínica escola de Fisioterapia da UNOESTE em Presidente Prudente. As pacientes 
responderão à questões sobre dados pessoais, clínicos e obstétricos. Todas as participantes serão 
questionadas sobre ocorrência de IU e as que responderem afirmativamente, responderão a 
perguntas adicionais para determinar a frequência de incontinência (quatro níveis) e quantidade 
de perda (três níveis) conforme o Urinary Incontinence Severity Index - ISI. As participantes serão 
submetidas a avaliação funcional do assoalho pélvico respeitando a padronização preconizada 
pela Sociedade Internacional de Continência - ICS (2015). O protocolo hidroterápico será 
composto em média por 24 sessões, 50 minutos cada, duas vezes semanais e realizadas na piscina 
terapêutica. A análise estatística será executada respeitando os pressupostos determinados pelos 
resultados, características e comportamento das variáveis do estudo. Serão considerados 
resultados significantes p < 0,05. A análise dos questionários será realizada por cálculos 
específicos.            
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO DE GES-TANTES EM ACOMPANHAMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO PERTENCEN-TES AO PROJETO REDE CEGONHA - SUS DO MUNICÍPIO DE PRESI-

DENTE PRUDENTE.  
 

LETÍCIA GOMES COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NICOLI AMANDA DIAS DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HOHANA NASCIMENTO BOLSANELO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NATHALIA TAU MACIEL SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A gestação é um período de muita importância na vida das mulheres, com grandes mudanças 
fisiológicas, algumas delas associadas a fatores de risco, podem levar a sintomas depressivos e a 
sofrimento psíquico como a depressão. Muitas vezes as gestantes são cobradas de 
comportamentos comuns entre gravidas, como por exemplo, demonstrar afeto, felicidade, e 
cuidados para com a gestação, sendo assim mulheres que apresentam sintomas depressivos se 
culpam por não corresponderem a estas expectativas. Na gestação a depressão acomete mulheres 
com gravidez de alto risco, sem apoio familiar ou do parceiro e que na maioria das vezes não 
planejaram a gravidez. A atuação fisioterapêutica assume uma grande importância, 
principalmente na diminuição dos desconfortos musculoesqueléticos presentes, contribuindo para 
o bem-estar geral e para a preparação do corpo para o parto. Este projeto de pesquisa tem como 
principal objetivo avaliar o nível de ansiedade e depressão em gestantes em acompanhamento na 
clínica de fisioterapia da Unoeste em Presidente Prudente - SP, através da Escala HAD de Avaliação 
do nível de ansiedade e depressão, e elaborar formas ou métodos interventivos para minimizar 
esses efeitos. Estudo Transversal foi realizado no setor de ginecologia e obstetrícia em uma clínica 
escola de Fisioterapia de uma Universidade Particular do interior do estado de São Paulo. Serão 
avaliadas 20 gestantes com idade acima de 18 anos, Inicialmente será realizada, uma avaliação 
composta pelas seguintes informações: nome, idade, estado civil, endereço, telefone, 
escolaridade, profissão, médico responsável, situação ocupacional, história obstétrica, e estado de 
saúde. Será aplicado a Escala Hospitalar de ansiedade e depressão (HAD), de autopreenchimento, 
validada para o Brasil por Botega et al, que possui 14 perguntas de múltipla escolha, composta de 
duas sub escalas (pontuação de 0 a 21), uma para ansiedade, outra para depressão.        Unoeste     
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AVALIAÇÃO ELETROMIOGRÁFICA DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO DE GESTANTES EM 
ATENDIMENTO HIDROTERÁPICO 

 
GEOVANA BRIGATTI PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

YARA SOARES MARTIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULA DOS SANTOS GARDENAL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JADYSOUZA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
No período gestacional, o útero tem sua pressão intra-abdominal aumentada com o passar dos 
meses, gerando alterações nos órgãos pélvicos que modificam a manutenção da continência, o 
que leva a uma sobrecarga dos músculos do assoalho pélvico (MAPs) e da fáscia endopélvica, que 
resulta na ampliação da abertura do colo, o que contribui para disfunções do assoalho pélvico 
(AP). O parto vaginal e a gravidez são fatores considerados de grande predisposição para o 
surgimento de disfunções dos músculos do assoalho pélvico, mais recorrente a incontinência 
urinaria, o que em grande maioria afeta a qualidade de vida das gestantes negativamente.  Avaliar 
os músculos do assoalho pélvico (MAPs) de gestantes em atendimento hidroterápico utilizando-se 
da eletromiografia (EMG).  O estudo será composto por um grupo, com 10 gestantes, entre a 24ª e 
28ª semana gestacional, acima de 18 anos de idade, os instrumentos utilizados serão Pregnancy 
Sexual Response Inventory (PSRI), Urinary Incontinence Severity Index - ISI, International 
Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF). Em seguida será submetida ao 
exame da EMG para avaliar a cocontração dos MAPs. Será iniciado o tratamento hidroterápico, 
composto em média por 24 sessões, 50 minutos cada, duas vezes semanais e realizadas na piscina 
terapêutica. Ao término da coleta de dados, os resultados obtidos em cada instrumento de coleta 
nos diferentes momentos (início e fim do tratamento) serão compilados. A comparação será feita 
por meio de ANOVA para as variáveis quantitativas, teste de Tukey para dados com distribuição 
normal e com distribuição gama para variáveis com distribuição assimétrica e teste qui-quadrado 
ou exato de Fisher será feito para as associações entre as variáveis qualitativas. Em todos os testes 
será fixado o nível de significância de 5%.            
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AVALIAÇÃO FUNCIONAL RESPIRATÓRIA EM UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO POSTURAL PARA 
ACADÊMICOS INICIANTES E SUA RELAÇÃO COM O NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 

 
RODRIGO MARTINS DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARILZA RODRIGUES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JAÍNE LOPES FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LAYS FERNANDA MENESES RAMOS DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CLÁUDIO SPÍNOLA NAJAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAIQUE AGUIAR DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Alterações posturais podem resultar em acomodações compensatórias em diversas partes do 
corpo, as quais desencadeiam mudanças estruturais na coluna vertebral que tendem a modificar o 
funcionamento dos músculos respiratórios. Além disso, as alterações posturais com a modificação 
funcional muscular respiratória tendem a causar deformidades da caixa torácica, com redução da 
capacidade respiratória. A função principal dos músculos da respiração é movimentar a caixa 
torácica e alterações morfofuncionais possibilita o surgimento de problemas como fraqueza 
muscular respiratória, fato este que gerará alterações na função pulmonar, o que torna de grande 
importância um olhar voltado aos problemas posturais e suas consequências no sistema 
respiratório. O objetivo desse estudo será analisar os efeitos de um programa de exercícios de 
iniciação postural sobre a força muscular respiratória, função pulmonar, alterações posturais e 
nível de atividade física em acadêmicos do curso de fisioterapia de uma universidade do oeste 
paulista.  Participarão do estudo 30 indivíduos inseridos em um projeto de iniciação postural para 
capacitar estes para o atendimento postural de pacientes. Incialmente será coletado os dados 
antropométricos (peso, altura e circunferência abdominal) e avaliada a postura pelo Instrumento 
de Avaliação Postural (IAP). Em seguida será realizado o teste de força muscular respiratória 
através de um Manovacuômetro e a espirometria para analisar a função pulmonar. Também será 
realizado o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) para análise do nível de atividade 
física. Nestas atividades de capacitação serão executados alongamentos e fortalecimentos da 
musculatura postural, além de exercícios respiratórios, seguidos de reavaliação nos mesmos 
moldes da avaliação. Os resultados serão expressos em médias, desvio-padrão, frequências e 
proporção.        UNOESTE     
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CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES E PERFIL DA MODULAÇÃO 

AUTONÔMICA CARDÍACA EM CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR 
 

ANDREZA DIAS DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA CLARA CAMPAGNOLO REAL GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARGARET ASSAD CAVALCANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA BUENO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TIAGO NESSO BARROS DE CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDA LELI DILLIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FLÁVIA CARDIN SEGATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GUILHERME DALE VEDOVE ROSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUSTAVO BOBATO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AMANDA GOMES GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EVELLYN CRISTINA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As idades precoces da vida são períodos críticos para a formação e o desenvolvimento 
biopsicossocial do indivíduo, influenciando diretamente nas condições futuras de vida. As Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) merecem atenção neste cenário, pois a detecção precoce de 
seus fatores de risco permite medidas de promoção e prevenção à saúde e, assim, a atenuação 
dos agravos. Dentre as DCNT, incluem as doenças cardiovasculares que são, atualmente, a 
principal causa de mortalidade em todo o mundo. Entre os fatores de risco para as doenças 
cardiovasculares, a obesidade concomitante com o sedentarismo é de extrema importância e 
podem iniciar precocemente na infância. Há evidências que crianças com excesso de peso 
apresentam, antes mesmo de atingir a maturidade, fatores de risco para o desenvolvimento da 
doença cardiovascular, como dislipidemia, hiperinsulinemia, aumento da pressão arterial e 
disfunção autonômica. Além disso, alteração na modulação autonômica cardíaca predispõe a 
criança a eventos de arritmias cardiovasculares bem como outras doenças metabólicas, como 
diabetes. Identificar fatores de risco cardiovasculares e perfil autonômico em crianças 
matriculadas na rede regular de ensino do município de Presidente Prudente/SP. A amostra deste 
estudo será composta por 185 escolares, de ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 10 anos de 
idade, sendo excluídas crianças que apresentem diagnosticadas DCNT. Serão coletadas medidas 
para avaliação antropométrica (peso, altura, circunferência abdominal, prega cutânea, 
bioimpedância e após será calculado o valor do IMC, o qual que será analisado pela relação com a 
idade), valores de pressão arterial serão mensurados de maneira indireta utilizando um 
estetoscópio e um esfigmomanômetro, quantificação dos valores de glicemia e colesterol serão 
realizados por meio do kit para punção da polpa digital, para avaliar o nível de atividade física será 
aplicado o Questionário BAECKE e os intervalos R-R serão captados pelo cardiofrequencímetro 
Polar modelo RS800. As avaliações ocorrerão na própria instituição de ensino. A análise estatística 
dos dados será obtida por meio da confecção de um banco de dados eletrônico. Será realizada a 
estatística descritiva e os valores expressos em frequências e proporções.        UNOESTE     
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COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO PILATES® E A CINESIOTERAPIA CONVENCIONAL NA FORÇA 
MUSCULAR E FLEXIBILIDADE DE UNIVERSITÁRIOS SEDENTÁRIOS 

 
MARIANA FERNANDES PELLOSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANA LAMBER DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE DA SILVA OLIVEIVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LORENA PEREIRA ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAIO MARCELO SEREGHETTI DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JEFFERSON MARINHO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA HENIS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os índices de inatividade física têm aumentado muito nos últimos anos, devido às mudanças no 
estilo de vida e o avanço tecnológico, alterando assim a flexibilidade e força muscular dos 
indivíduos. Analisar a efetividade do método Pilates® solo em comparação com a cinesioterapia no 
aumento da flexibilidade e força muscular abdominal de universitários sedentários.  a amostra 
será composta por 40 adultos jovens universitários sedentários com idade entre 18 e 26 anos, 
divididos em dois grupos de forma aleatória. Na avaliação inicial serão coletados: idade, sexo, 
peso, altura, índice de massa corporal e circunferência abdominal. Também será avaliada a 
flexibilidade com o uso do banco de Wells, a força abdominal pelo teste abdominal de 1 minuto e 
pelo teste da prancha. Em seguida, os participantes serão submetidos a dois tipos de intervenção: 
Intervenção 1 (exercícios do método Pilates® baseada nos protocolos de Sinzato et al., 2013 e 
Bertolla, et al. 2007) e Intervenção 2 (xercícios da cinesioterapia convencional baseada na obra de 
Kisner & Colby, 2009) durante quatro meses, duas vezes por semana, com aproximadamente uma 
hora de duração. A avaliação final após intervenção acontecerá no mesmo molde da avaliação 
inicial. Para a analise dos resultados será confeccionado um banco de dados eletrônico, nos casos 
de distribuição normal serão analisados pelo teste t pareado e a distribuição não normal pelo 
teste de Willcoxon. Serão considerados significativos valores de p < 0,05.        Unoeste     
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CORRELAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR E VARIÁVEIS CLÍNICAS EM PACIENTES NEUROLÓGICOS 
 

ISABELA SANTOS LORENTI DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRISCILA FIGUEIREDO CORREIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA ARAUJO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS PINTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As doenças neurológicas diferenciam-se de acordo com as estruturas afetadas e os 
comprometimentos apresentados pelo paciente. Essas doenças são multifatoriais, de alta 
incidência na população brasileira e nos atendimentos de fisioterapia no setor de neurologia. Os 
acometimentos neurológicos vão além das alterações motoras, cognitivas e sensitivas, pois 
evidenciaram-se a diminuição da capacidade respiratória durante a evolução da doença, 
comprometimento este, que muitas vezes não recebe conduta terapêutica específica durante o 
tratamento. Com esta pesquisa, o esperado é evidenciar a existência de uma relação direta dos 
comprometimentos neurológicos com a redução da função pulmonar desses 
indivíduos. Caracterizar e verificar as associações da função pulmonar com variáveis clínicas de 
pacientes neurológicos de um setor de fisioterapia. Estudo do tipo transversal e descritivo. Este 
projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Unoeste, possui número de protocolo 
3278, na Coordenadoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPDI), e só será desenvolvido 
após o parecer favorável pelo parecista deste comitê. Participarão desta pesquisa, 50 pacientes 
atendidos no setor de neurologia adulto da clínica escola de fisioterapia da Universidade do Oeste 
Paulista, de ambos os sexos, todos apresentando comprometimentos neurológicos. Os pacientes 
realizarão: exame espirométrico, índice de Barthel que avalia qualidade de vida e as variáveis 
clínicas que compõe a ficha de avaliação do setor. Serão excluídos pacientes que tenham um nível 
baixo de compreensão da realização dos testes e da espirometria, ou que não sejam capazes de 
realizá-lo com eficiência. Após a coleta dos dados, estes serão armazenados em bancos de dados 
eletrônico (Excel) e, posteriormente, analisados através do software estatístico GraphPad Prism. 
Para verificação de distribuição dos dados será utilizado teste Kolmogorov Smirnov. Para as 
análises de correlação será utilizado o teste de Sperman ou o teste de Pearson de acordo com a 
normalidade dos dados, os quais serão expressos em média e desvio padrão ou mediana e seus 
respectivos intervalos interquartílicos 25-75% de acordo com a normalidade dos dados.            
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EFEITO AGUDO DO EXERCÍCIO RESISTIDO COM TUBOS ELÁSTICOS NO TRANSPORTE MUCOCILIAR 
NASAL DE TABAGISTAS 

 
ALESSANDRA MAYUMI MARQUES MASUDA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ERCY MARA CIPULO RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
TAMARA DOS SANTOS GOUVEIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

IARA BURIOLA TREVISAN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CAROLINE PEREIRA SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

TAMIRES VERAS SOARES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DIONEI RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
O transporte mucociliar (TCM) é o principal mecanismo de defesa das vias aéreas superiores e 
inferiores, que além de respostas a partículas nocivas como a fumaça do cigarro, pode sofrer 
influência diante da prática de exercício físico. Entretanto este tipo de resposta ainda é escassa na 
literatura, principalmente para exercícios que utilizam resistência elástica.  Avaliar e comparar o 
comportamento da resposta aguda do transporte mucociliar nasal de tabagistas, frente a uma 
sessão de exercício resistido com tubos elásticos. 15 tabagistas com função pulmonar normal 
verificada por meio da espirometria serão avaliados quanto ao TMC nasal, pelo Tempo de Trânsito 
de Sacarina (TTS). O protocolo será realizado em seis momentos para o grupo tabagista. 
Didaticamente, os dias de avaliações foram nomeados M0 (avaliação inicial e espirometria), M1 
(TTS basal), M2 (TTS basal + TTS após fumo), M3 (teste de resistência à fadiga), M4 (TTS basal + 
TTS após 2 séries de 20 segundos + fumo) e M5 (TTS basal + TTS após 2 séries de 20 segundos). 
Para comparação do grupo de tabagistas, será avaliado um grupo controle de 15 indivíduos 
aparentemente saudáveis não tabagistas com características semelhantes que realizaram os 
momentos M0, M1, M3 e M5. Este grupo não será exposto ao fumo. Será utilizado o programa 
estatístico SPSS 22.0. A normalidade na distribuição dos dados será avaliada por meio do teste de 
Shapiro-Wilk, e a descrição dos resultados será realizada como média ± desvio padrão, com 
exceção de variáveis com distribuição não normal, que serão descritas como mediana (intervalo 
interquartílico 25-75). Para análise intergrupos (tabagistas e não tabagistas) será utilizado o teste t 
não pareado ou teste de Mann-Whitney dependendo da normalidade dos dados. Para análise 
intragrupos, será utilizado análise de variância para medidas repetidas ANOVA seguida de teste de 
Bonferroni, caso não seja verificada a normalidade dos dados será aplicado o teste Friedman 
seguido do teste de Dunn. O nível de significância utilizado será de p < 0,05. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP, 
campus de Presidente Prudente, SP. (CAAE:56.405.316.1.0000.5-402).            
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EFEITO DO EXERCÍCIO AERÓBICO NOS SINTOMAS DA SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA EM TABAGISTAS 
ABSTÊNICOS 

 
MARIANA DE OLIVEIRA CRUZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ERCY MARA CIPULO RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CAROLINE PEREIRA SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

TAMARA DOS SANTOS GOUVEIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
IARA BURIOLA TREVISAN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DIONEI RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

Estudos indicam que o exercício aeróbico de intensidade moderada a vigorosa pode estar 
associado a redução dos sintomas da síndrome de abstinência após o período da cessação. Avaliar 
os sintomas da síndrome de abstinência de tabagistas submetidos a treino aeróbico. Serão 
avaliados tabagistas, com idade de 18 a 60 anos, que fumem no mínimo 10 cigarros/dia e que 
estejam clinicamente estáveis para a realização de exercício físico. O projeto de pesquisa foi 
aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da UNESP (CAAE: 53709116.6.0000.5402). Os 
participantes serão randomizados em dois grupos: grupo controle (GC) e grupo treino aeróbico 
associado a terapia cognitivo-comportamental (GTA+TCC). O GC será composto por tabagistas que 
participem de um programa de orientação antitabagista que tem um protocolo de terapia 
cognitiva-comportamental, proposto pelo Instituto Nacional do Câncer. O GTA+TCC fará o treino 
de exercício aeróbico durante 15 semanas simultaneamente com uma abordagem básica a 
respeito da cessação. As avaliações acontecerão nos seguintes momentos: basal, um dia antes da 
cessação, um dia, um mês e três meses de abstinência e serão compostas por: avaliação inicial, 
questionário de ansiedade e depressão através do Hospital Anxiety and Depression Scale avaliação 
dos sintomas da síndrome de abstinência através do questionário Wisconsin Smoking Withdrawal 
Scale e a mensuração do monóxido de carbono exalado através do monoxímetro. A prescrição do 
exercício físico será feita pelo teste de exercício cardiopulmonar. O treino será realizado em 
esteira ergométrica, três vezes semanais, com duração de 60 minutos. Inicialmente os dados serão 
submetidos ao teste de normalidade de Shapiro Wilk e caso tenham distribuição normal as 
variáveis descritivas serão expressas em média e desvio padrão, caso não se enquadrem no 
modelo Gaussiano de distribuição serão apresentadas em mediana e intervalo interquartil. Será 
realizado o teste de esfericidade (Mauchly's). Após esfericidade assumida, a análise de variância 
para medidas repetidas e ANOVA bifatorial será realizada para avaliar as possíveis diferenças intra 
e intergrupos respectivamente. O Post Hoc de Bonferroni será empregado para a identificação das 
diferenças específicas nas variáveis em que os valores de F encontrados foram superiores ao 
critério de significância estatística estabelecida. Será utilizado o programa estatístico SPSS 22.0, 
sendo adotado o nível de significância de 5%.            
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EFEITO DO EXERCICIO FÍSICO NA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE TAGAGISTAS ABSTINENTES 
 

MONIQUE SILVA DE JESUS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ERCY MARA CIPULO RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CAROLINE PEREIRA SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

TAMARA DOS SANTOS GOUVEIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GUILHERME YASSUYUKI TACAO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DANIELA BONFIM CORTÊS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
IARA BURIOLA TREVISAN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DIONEI RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

O tabagismo é considerado um importante problema de saúde pública mundial, sendo uma das 
principais causas de morte evitável no mundo, responsável por cerca de 6 milhões de óbitos por 
ano. Projeções apontam que em 2020, esse número será de 7,5 milhões1,2. Estudos indicam que a 
composição corporal, principalmente o aumento de gordura intramuscular, reduz a qualidade e 
desempenho muscular e contribui para uma redução na força e capacidade funcional. Sabe-se que 
pacientes tabagistas são menos propensos a iniciar e manter atividade física regular. Porém a 
prática constante do exercício físico se associa a inúmeros benefícios, dentre eles: elevação da 
autoconfiança, mudanças dos hábitos de vida Objetivo: Avaliar a composição corporal de 
tabagistas abstinentes após a realização de um protocolo de exercício físico combinado de 3 
meses. Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal, onde serão avaliados 15 indivíduos, de 
ambos os sexos, com idade entre 30 a 60 anos; os critérios de inclusão serão: tabagistas 
abstinentes, indivíduos clinicamente estáveis e participação prévia em programas de cessação do 
tabagismo. E os de exclusão: condições patológicas que impossibilitem a realização do exercício 
físico, presença de recaída e participantes de outro programa de exercício. Os indivíduos serão 
devidamente informados sobre os procedimentos e objetivos do estudo e após concordarem, 
assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa da FCT/UNESP de Presidente Prudente-SP (CAE: 55528716.5.0000.5402). As 
avaliações serão realizadas nos seguintes momentos: Inicial, 1 mês e 3 meses após o protocolo de 
exercício físico. Na avaliação inicial será realizada anamnese, contendo dados gerais como: nome, 
idade, raça, peso, altura, estado civil, escolaridade, profissão, endereço e contato telefônico, além 
da avaliação da composição corporal que será realizada através da Bioimpedância Elétrica. O 
exame de avaliação da composição corporal será realizado também um mês e três meses após o 
início do treino. O protocolo de exercício será composto por aquecimento, exercícios de 
alongamento, coordenação, equilíbrio, treinamento funcional e dança. As sessões acontecerão 
duas vezes semanais, com duração de 60 minutos.             
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EFEITO DO PREBIÓTICO, PROBIÓTICO E SIMBIÓTICO SOBRE A PROTEÍNA CASPASE 3 DO MÚSCULO 
ESQUELETICO DE RATOS FUMANTES PASSIVOS 

 
HELIARD RODRIGUES DOS SANTOS CAETANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANO JÚNIOR CANO FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AMANDA DIAS GERALDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RICARDO AUGUSTO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
HERMANN BREMER NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da saúde uma das principais causas de 
morte evitável no mundo. Alguns estudos demostram que a suplementação com alimentos 
funcionais (probiótico, prebiótico e simbiótico) pode exercer efeito benéfico sobre estresse 
oxidativo causado ao músculo esquelético. Considerando a ampla população exposta 
passivamente ao cigarro. Os alimentos funcionais, na nutrição humana e animal, possui funções 
nutricionais básicas, produzem efeitos metabólicos, fisiológicos importantes para saúde. O 
objetivo do presente estudo é investigar os efeitos do consumo de prebiótico, probiótico e 
simbiótico atuando como mitigador/bioremediador sobre o músculo esquelético (sóleo e 
gastrocnêmio) em ratos expostos à fumaça de cigarro. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética 
(CAPI) e uso de animais (CEUA) com numero de protocolo 2724. Foram utilizados 96 ratos machos 
da linhagem Wistar, com idade de 23 dias e média de 45 gramas de massa corporal, divididos 
aleatoriamente em oito grupos com 12 animais cada: Grupo Controle (GC); Grupo Controle 
Tabagista (GCT); grupo MOS (GMOS; Grupo MOS Tabagista (GMT); Grupo Probiótico (GPRO); 
Grupo Probiótico Tabagista (GPROT); Grupo Simbiótico (GS); Grupo Simbiótico Tabagista (GST). As 
dietas sólidas e hídricas foram fornecidas ad libitum durante o período experimental e os animais 
estiveram em condições padrões de iluminação (ciclo claro/escuro de 12/12 horas) e com 
temperatura em torno de 23ºC. O período experimento foi de 185 dias, , onde os animais foram 
expostos ou não a fumaça de cigarro por uma hora diária, divididos em dois períodos de 30 
minutos, cinco dias por semana. Após o período experimental, os animais foram anestesiados, 
sacrificados por exsanguinação e os músculos sóleo e gastrocnêmio direitos retirados. Os ventres 
musculares foram seccionados para processamento histológico e imunohistoquímica para 
caspase-3. Todas as análises serão conduzidas no programa SPSS v. 16.0 for Windows, adotando-
se o valor de 5% de significância, as amostras serão analisadas utilizando software Image-Pro 
Plus®, para verificar a porcentagem das células apresentando imunomarcação 
positiva.       UNOESTE     
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EFEITOS DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL, CINESIOTERAPIA E ENFAIXAMENTO ELÁSTICO EM 
PACIENTE COM LINFEDEMA DE MEMBROS INFERIORES 

 
ELIZANDRA LAINE APARECIDA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JESSIKA APARECIDA URIAS LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NADINE GUEDES BILA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCAS PINTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CLÁUDIO SPÍNOLA NAJAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Linfedema é definido como uma doença crônica, causada por uma deficiência no sistema linfático, 
sendo caracterizado pela má reabsorção de macromoléculas, ocasionando um acúmulo de líquido 
rico em proteínas nos tecidos moles do corpo alterando o padrão e a função do mesmo, na qual 
afeta negativamente a qualidade de vida. O linfedema pode ser classificado em primário 
(congênito), consistindo em uma má formação do sistema linfático, sem causa definida, 
secundário (adquirido) ocasionado por causas externas, como traumas, inflamações. O objetivo 
deste estudo tem como finalidade avaliar quais dos recursos fisioterapêuticos que em conjuntos 
visam uma melhor diminuição do edema linfático apresentado pelos pacientes.  Serão avaliados 
15 pacientes portadores de linfedema de membros inferiores, com idade acima de 18 anos, de 
ambos os sexos, tratamento com duração de 12 semanas, contendo 2 sessões semanais em que 
contemplarão de aproximadamente 60 minutos. Na coleta de dados iniciais será aplicada uma 
ficha de avaliação contendo informações gerais. Os pacientes serão divididos em dois grupos: 
Grupo 1, submetidos à drenagem linfática manual associada ao enfaixamento elástico e o Grupo 2 
a drenagem linfática manual e cinesioterapia. Para análise dos resultados será confeccionado um 
banco de dados eletrônico. Como se trata de amostras dependentes, os casos de distribuição 
normal serão analisados pelo teste t pareado. Nos casos de distribuição não normal será realizado 
o teste Willcoxon. Será considerados valores significativos os valores de p < 0,05.       Unoeste     
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EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBIO NA REMODELAÇÃO CARDÍACA DE RATOS COM ESTENOSE 
AÓRTICA 

 
ALISSEMARI YAMAZAKI RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA KARÊNINA DIAS DE ALMEIDA SABELA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JANAINE FERNANDA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANA ROTA COLLÉGIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GEOVANA LETÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IZABEL DE LIMA BECEGATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOYCE RORIGUES SALES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Remodelação Cardíaca tem um papel importante na fisiopatologia da disfunção ventricular que 
ocorre em diversos modelos de agressão cardíaca. Após uma agressão, o coração passa a 
desenvolver alterações morfológicas, celulares e intersticiais que resultarão em quadro de 
Insuficiência Cardíaca (IC). A fase de disfunção ventricular precede a IC e esta ocorre quando há 
alterações no relaxamento e/ou contração do músculo cardíaco sem promover retenção hídrica 
ou intolerância ao exercício.  Pelo fato do exercício físico ser considerado uma conduta não 
farmacológica e eficaz em modelos de IC, o objetivo do estudo será analisar a influência do 
exercício físico aeróbio na remodelação cardíaca patológica no período de transição da disfunção 
ventricular e insuficiência cardíada esquerda. Este estudo foi cadastrado sob o número de 
protocolo 3312 e será apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Serão utilizados 48 ratos 
Wistar macho, que serão divididos em 4 grupos experimentais: Sham controle; Sham exercício; 
EAo Controle; EAo Exercício. Os animais realizaram em programa de exercício físico aeróbio 
durante 5 semanas por um período de 10 semanas. Serão feitas as seguintes análises: Análise 
Estrutural e Funcional do Coração in vivo e Avaliação dos Parâmetros Anatômicos. Os dados serão 
expressos em média, desvio padrão. As comparações entre os grupos no final do experimento, 
após as 10 semanas de exercício físico aeróbio, serão realizadas análise de variância (ANOVA) para 
o modelo de dois fatores e complementada com os testes de comparações múltiplas de 
Bonferroni ou Dunn. As conclusões estatísticas serão discutidas ao nível de significância de 
5%.       Unoeste     
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FUNÇÃO SENSÓRIO MOTORA, COORDENAÇÃO E EQUILÍBRIO NO INDIVÍDUO COM HEMIPARESIA 
 

PALOMA PELLOSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAYNÁ ARAUJO MAIOLINI COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANA GONÇALVES FINOTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUANA MARTINS DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DÉBORA VASCONCELOS VERÍSSIMO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIANA OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRISCILA FIGUEIREDO CORREIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELAINE AYUMI HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O acidente vascular encefálico se caracteriza como um déficit neurológico, podendo ser isquêmico 
(obstrução de uma artéria) ou hemorrágico (rompimento da mesma), com consequentes 
comprometimentos de sensibilidade, memória, fala e cognição, e presença de hipotonia sendo 
substituída logo após por espasticidade. A sequela mais comum dessa condição é a hemiparesia 
com alterações de movimentos e sensibilidade. Essas alterações geralmente conduzem a uma 
marcha deficitária com descarga de peso corporal assimétrico que é caracterizada pela sua fase de 
balanço e apoio inadequados por conta da disfunção do equilíbrio, pela diminuição da amplitude 
de movimento de membros superiores, fraqueza muscular, déficit do controle postural e 
coordenação, o que pode gerar quedas, acarretar em incapacidades e prejuízo na execução das 
atividades de vida diária.  Deste modo, os objetivos desse estudo são verificar a função sensório 
motora, coordenação e equilíbrio de indivíduos após acidente vascular encefálico.  Serão avaliados 
20 indivíduos adultos e idosos de ambos os sexos (idade entre 40 a 70 anos) com sequela de AVE, 
atendidos em uma Clinica Escola de Fisioterapia em Presidente Prudente/SP. Os participantes 
serão avaliados pelos Testes de: Mini Exame do Estado Mental (avalia a capacidade cognitiva do 
indivíduo, por vários domínios, como orientação espacial, temporal, memória imediata e de 
evocação, cálculo, linguagem-nomeação, repetição, compreensão, escrita), Lower Extremity 
Motor Coordination Test - LEMOCOT (analisa a coordenação de membros inferiores), Escala de 
Berg (verifica o equilíbrio estático e dinâmico) e a Escala de Fugl Meyer (analisa o perfil sensório-
motor, pela verificação da motricidade passiva, dor, sensibilidade, motricidade reflexa, função 
motora dos membros, coordenação e velocidade dos membros e equilíbrio). Após a análise da 
população avaliada, será possível orientar medidas específicas para evolução e assim ser 
encaminhados para serviços especializados. Como se trata de uma análise descritiva os resultados 
serão expressos em frequência e proporções.        Unoeste     
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INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBIO NA CAPACIDADE FUNCIONAL DE RATOS COM 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

 
IZABEL DE LIMA BECEGATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA KARÊNINA DIAS DE ALMEIDA SABELA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOYCE RORIGUES SALES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALISSEMARI YAMAZAKI RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JANAINE FERNANDA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANA ROTA COLLÉGIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GEOVANA LETÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A prevalência estimada de Insuficiência Cardíaca (IC) no mundo é de 23 milhões de pessoas e cerca 
de dois milhões de novos casos são diagnosticados anualmente. As projeções indicam que, em 
2025, o Brasil terá a sexta maior população de idosos, aproximadamente, 30 milhões de pessoas 
(15% da população total). Isso deve resultar na multiplicação dos casos de IC e dos gastos com 
essa síndrome. A fase de disfunção ventricular precede a IC e esta ocorre quando há alterações no 
relaxamento e/ou contração do músculo cardíaco sem promover retenção hídrica ou intolerância 
ao exercício. Pelo fato do exercício físico ser considerado uma conduta não farmacológica e eficaz 
em modelos de IC, o objetivo do nosso estudo será avaliar a influência do exercício físico aeróbio 
na transição entre as fases de disfunção e insuficiência cardíaca na capacidade funcional nestes 
animais. Este estudo foi cadastrado sob o número de protocolo 3316 e será apreciado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa. Serão utilizados 48 ratos Wistar macho, que serão divididos em 4 grupos 
experimentais: Sham controle; Sham exercício; EAo Controle; EAo Exercício. Os animais realizaram 
em programa de exercício físico aeróbio durante 5 semanas por um período de 10 semanas. Será 
feita a seguinte análise: Teste de velocidade máxima. Os dados serão expressos em média, desvio 
padrão. As comparações entre os grupos no final do experimento, após as 10 semanas de 
exercício físico aeróbio, serão realizadas análise de variância (ANOVA) para o modelo de dois 
fatores e complementada com os testes de comparações múltiplas de Bonferroni ou Dunn. As 
conclusões estatísticas serão discutidas ao nível de significância de 5%.       Unoeste     
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INFLUÊNCIA DO PESO DA MOCHILA ESCOLAR NA POSTURA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 
 

THIAGO PEREIRA VERONESE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

RODRIGO GABIONETA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
IRACIMARA DE ANCHIETA MESSIAS - FCT/UNESP 

 
O hábito de carregar grande quantidade de itens dentro de mochilas tem aumentado. Tal fato 
ocorre principalmente com escolares e universitários que necessitam transportar livros e materiais 
didáticos para seu uso em escolas e universidades. A partir de então pode ser observada grandes 
cargas em mochilas, o que gera comprometimento e disfunções da coluna vertebral e alterações 
musculares decorrentes de peso excessivo.  Verificar o efeito do aumento progressivo da carga da 
mochila escolar na postura de estudantes universitários no tronco, pelve, membros superiores e 
inferiores;  Serão avaliados 30 estudantes universitários do sexo feminino do curso de fisioterapia 
da FCT-UNESP, com idade entre 18 e 25 anos. Inicialmente será aferido o peso do voluntário e a 
partir de então definido os valores de 3%, 5%, 7% e 10% de seu peso corporal, que serão utilizados 
para determinar a carga da mochila. Esta por sua vez será colocada e ajustada nas costas do 
voluntário. O voluntário se posicionará entre o simetrógrafo fixado na parede e a câmera digital, 
que estará posicionada a 3 metros do simetrógrafo. Em seguida serão realizadas uma imagem no 
plano frontal e uma imagem no plano sagital direito com carga de 0%. Após isso a carga é 
substituída pela de 3% e realizadas as duas imagens. Este processo se repetirá com as cargas 
seguintes de 5%, 7% e 10%. As imagens serão realizadas no mesmo período com cada coleta de 
dados durando em média 30 minutos. Ao lado do simetrógrafo estará um fio de prumo com 
marcadores demarcando a distância de 100 centímetros para calibração da imagem. A partir desta 
demarcação é possível transformar os pixels da imagem em centímetros. As imagens serão 
processadas pelo software SAPO de avaliação física postural. Os dados serão organizados, 
tabulados e analisados pelo teste estatístico t-Student. Todo o procedimento de análise estatística 
dos dados, serão encaminhados ao estatístico para realização das análises finais. Todos os testes 
serão realizados com nível de significância de 5%. Número CEP:077851/2016            
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INFLUÊNCIA DOS RESÍDUOS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA TRANSPORTABILIDADE MUCOCILIAR 
E QUALIDADE DE VIDA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO EM UMA CIDADE DO 

PONTAL DO PARANAPANEMA 
 

DANILLO NASCIMENTO VICENTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMILLA FERNANDES CARDOSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GILSON RICARDO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O presente estudo buscará estudar a influência dos resíduos da poluição atmosférica na 
transportabilidade mucociliar e qualidade de vida dos motoristas de transporte coletivo urbano 
em uma cidade do Pontal do Paranapanema. Os resíduos da poluição atmosférica afetam 
diretamente o sistema respiratório, o transporte mucociliar é o principal mecanismo de defesa das 
vias aéreas superiores contra micro organismos e substâncias potencialmente agressivas. Os 
efeitos adversos de poluentes atmosféricos sobre a taxa de mortalidade, internação hospitalar e 
atendimentos emergenciais por doenças respiratórias e cardiovasculares também estão sendo 
amplamente estudados na literatura científica.O numero de doenças respiratórias na região do 
Pontal do Paranapanema tem aumentado de acordo com dados levantados nos hospitais de 
Presidente Prudente.A cidade recebe emissões atmosféricas industriais e urbanas, como fonte 
principal de emissão de MP e gases que contribuem para o efeito estufa. Desta forma a realização 
deste estudo poderá servir como o inicio de uma discussão sobre politicas ou valorização do 
profissional exposto à poluentes ambientais e criação de métodos de minimização de problemas 
respiratórios e seus agravos à saúde.  . Avaliar as influências dos resíduos da poluição atmosférica 
na transportabilidade mucociliar, qualidade de vida, e o impacto na saúde de motoristas de 
transporte coletivo urbano em uma cidade do Pontal do Paranapanema. A coleta de dados será 
realizada na cidade de Presidente Prudente - SP. O SF-36 (Medical Outcomes Study 36 - Item Short 
- Form Health Survey) é um instrumento genérico de avaliação da qualidade de vida, de fácil 
administração e compreensão.A avaliação do transporte mucociliar será realizada por meio do 
teste do tempo de trânsito da sacarina (TTS).Para a análise dos resultados será confeccionado um 
banco de dados eletrônico. Como se trata de amostras independentes, os casos de distribuição 
normal serão avaliados pelo teste de t student, caso contrário o teste de mann-whitney. Serão 
significativos os valores de p < 0,05.            
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MOBILIDADE E CAPACIDADE FUNCIONAL EM INDIVÍDUOS HEMIPARÉTICOS 
 

LUANA MARTINS DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANA GONÇALVES FINOTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DÉBORA VASCONCELOS VERÍSSIMO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIANA OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PALOMA PELLOSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAYNÁ ARAUJO MAIOLINI COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE SANCHEZ FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GEOVANA LETÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a doença mais prevalente do sistema vascular e a terceira 
causa de morte em países em desenvolvimento. Aproximadamente, 80% das pessoas que 
apresentaram AVE vivem com algum tipo de déficit motor, como espasticidade, mudanças nas 
informações sensório motoras, principalmente em um dos lados do corpo acometido e 
descoordenação motora. A marcha é a função mais afetada pelo AVE, sendo que 80% dos 
indivíduos inicialmente perdem essa habilidade. Mesmo após a recuperação, a marcha é 
geralmente lenta, com equilíbrio e resistência deficitária e alterações na capacidade de 
adaptação.  Assim, o objetivo deste projeto é verificar a mobilidade e a capacidade funcional de 
indivíduos com hemiparesia após Acidente Vascular Encefálico.  No estudo será realizado a 
avaliação de vinte indivíduos adultos e idosos (de 40 a 70 anos de idade) que apresentem sequela 
de AVE, que são atendidos numa clínica escola de fisioterapia de Presidente Prudente/SP. Serão 
excluídos os indivíduos que não apresentem a capacidade de deambulação independente ou com 
auxílio e que não apresente capacidade cognitiva para entender os comandos da avaliação. Os 
indivíduos serão avaliados com os seguintes instrumentos: Mini exame do estado mental (avalia a 
capacidade cognitiva do indivíduo, por vários domínios, como orientação espacial, temporal, 
memória imediata e de evocação, cálculo, linguagem-nomeação, repetição, compreensão, 
escrita), Escala de Fulg Meyer (analisa o perfil sensório-motor, pela verificação da motricidade 
passiva, presença de dor, sensibilidade, motricidade reflexa, função motora dos membros, 
coordenação e velocidade dos membros e equilíbrio), Teste de caminhada de 6 minutos (que 
avalia a capacidade funcional), Teste de caminhada de 10 metros e o Time up and go test (ambos 
verificam a mobilidade funcional), além da verificação do índice de massa corpórea dos indivíduos. 
Por se tratar de resultados descritivos, os valores serão expressos em frequências e 
proporção.       Unoeste     
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O EFEITO DO PREBIÓTICO, PROBIÓTICO E SIMBIÓTICO SOBRE O APARELHO REPRODUTOR DE 
RATOS FUMANTES PASSIVOS EM CRESCIMENTO 

 
AMANDA DIAS GERALDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELE DOS SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ADRIANO FALVO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HERMANN BREMER NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
HELIARD RODRIGUES DOS SANTOS CAETANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Estudos têm demostrado potenciais substâncias com capacidade de reduzir os danos no sistema 
reprodutor masculino causados pelo cigarro,considerando principalmente o estresse 
oxidativo.Alguns estudos demostram que a suplementação com alimentos funcionais(probiótico, 
prebiótico e simbiótico)pode exercer efeito benéfico sobre estresse oxidativo causado ao 
organismo.Considerando a ampla população exposta ativa ou passivamente ao cigarro,os relatos 
sobre os impactos causados à reprodução masculina de indivíduos expostos e o potencial dos 
alimentos funcionais em reduzir o estresse oxidativo,torna-se extremamente importante avaliar o 
possível potencial destes alimentos em reduzir os efeitos deletérios causados ao sistema 
reprodutor masculino pelo cigarro. O objetivo do presente estudo é investigar os efeitos do 
consumo de prebiótico, probiótico e simbiótico sobre o sistema reprodutor em ratos expostos à 
fumaça de cigarro.  Serão utilizados 96 ratos machos da linhagem Wistar, divididos aleatoriamente 
em oito grupos com 12 animais cada: Grupo Controle (GC) = dieta basal; Grupo Controle Tabagista 
(GCT) = dieta basal + exposição à fumaça de cigarro; grupo MOS (GMOS) = dieta basal incorporada 
com 1g de mananoligossacarídeo (MOS) por kg da dieta; Grupo MOS Tabagista (GMT) = dieta basal 
incorporada com 1g do produto MOS por kg da dieta + exposição à fumaça de cigarro; Grupo 
Probiótico (GPRO) = dieta basal incorporada com 2g de associação de microrganismos probióticos 
por kg da dieta; Grupo Probiótico Tabagista (GPROT) = dieta basal incorporada com 2g de 
associação de microrganismos probióticos por kg da dieta + exposição à fumaça de cigarro; Grupo 
Simbiótico (GS) = dieta basal incorporada com 1g MOS + 2g de probióticos por kg da dieta; Grupo 
Simbiótico Tabagista (GST) = dieta basal incorporada com 1g MOS + 2g de probióticos por kg da 
dieta + exposição à fumaça de cigarro. Serão utilizados os testes estatísticos; teste de Saphiro-Wilk 
,teste de análise de variância em uma via (ANOVA one-way) com contrastes pelo método de 
Tukey. O pressuposto de homogeneidade de variâncias (homocedasticidade), necessário à 
realização da ANOVA, será validado pelo teste de Levene. Para as variáveis que apresentaram 
heterocedasticidade será aplicada a correção de Welch e realização de contrastes pelo método de 
Games-Howell. Todas as análises serão conduzidas no programa SPSS v. 16.0 for Windows, 
adotando-se o valor de 5% de significância.       UNOESTE     
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OS EFEITOS DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL NA REDUÇÃO DO FIBRO EDEMA GELÓIDE 
 

KARINE GUALBERTO CHAGAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELLA DUARTE ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMILA DO NASCIMENTO SOBRINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JAÍNE LOPES FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VALERIA CARDOSO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Fibro Edema Gelóide (FEG) é caracterizado por uma alteração metabólica no tecido subcutâneo 
provocando acúmulo de líquido no interstício causando edema e disfunção estética. Afeta 
aproximadamente 98% mulheres de todas as raças pós puberdade acometendo principalmente a 
região das coxas e glúteos, podendo ou não estar associado com a gordura localizada. A Drenagem 
Linfática Manual (DLM) é uma massagem terapêutica manual especializada e distinta com técnicas 
especificas técnica que tem como objetivo aumentar o transporte linfático, reduz o excesso de 
fluido e elimina os diversos resíduos metabólicos. Diante desses estudos justifica-se a necessidade 
de investigar a eficácia da DLM na redução da FEG, na melhora da aparência da pele, da auto 
estima e qualidade de vida das mulheres.  Esse estudo terá como objetivo Investigar a eficácia da 
Drenagem Linfática manual na redução do FEG em mulheres que apresentem grau II e III bem 
como averiguar a melhora ou complicações obtidas após o uso da DLM.  A metodologia utilizada 
será um estudo transversal com a participação de mulheres saudáveis com idade entre 18 a 38 
anos na qual serão fotografadas antes e depois do tratamento para a verificação dos resultados. A 
DLM será realizada na parte posterior das coxas e glúteos. Para analise dos resultados será 
confeccionado um banco de dados eletrônico. Como se trata de amostras dependentes, os casos 
de distribuição normal serão analisados pelo teste t pareado. Nos casos de distribuição não 
normal será realizado o teste Willcoxon. Serão considerados valores significativos os valores de p < 
0,05.            
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PERFIL ANTROPOMÉTRICO, HÁBITOS ALIMENTARES E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DOS 
HIPERTENSOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO OESTE PAULISTA 

 
JAQUELINE GUEDES RAMOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELAINE AYUMI HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAINÁ APARECIDA AMARAL MAGOSSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE BARBOSA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA AUGUSTA BELONI DIGIOVANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS)é uma tensão acima do normal exercida na parede dos vasos 
sanguíneos que pode afetar a funcionalidade do sistema orgânico. É uma patologia multifatorial e 
que contribui para a instalação de doenças cardiovasculares e metabólicas. Estudos mostram que 
as doenças crônicas são as principais causas de óbitos no mundo e evidencia os fatores 
contribuintes para malefícios à saúde. A prática regular de exercícios físicos somados com bons 
hábitos alimentares, oferecem resultados favoráveis na melhora da qualidade de vida e no 
controle do excesso de peso na prevenção de complicações cardiovasculares. Verificar a 
prevalência do excesso de peso em indivíduos condicionantes de saúde, promover a educação e a 
prevenção com incentivo de bons hábitos alimentares e prática regular de atividade física. Possui 
cadastro na CPDI da Unoeste cujo número de protocolo nº 3320 e aguarda o parecer favorável 
para a execução desta pesquisa. É um estudo transversal, de base populacional, onde serão 
escolhidos aleatoriamente 30 participantes para a pesquisa, que são frequentadores do Programa 
de HAS da UBS do bairro Brasil Novo, do Interior do Oeste Paulista - Presidente Prudente. Os 
instrumentos utilizados para a coleta de dados serão: fita antropométrica, balança digital 
(OMRON), IMC e aplicação do Questionário de Atividade Física Habitual preconizado por Baecke é 
composta por três domínios, com período de referência dos últimos 12 meses, sendo essas 
atividades dividas em 1- Ocupacional; 2- Esportivo; e 3- Lazer e Locomoção. O primeiro domínio, 
aborda as atividade de vida diária através de dez questões assertivas com score de zero a quatro. 
O segundo domínio, relaciona a pratica de atividade esportiva como exemplo: caminhar, correr e o 
terceiro domínio, compreende a atividade de tempo livre tais como: ir ao supermercado, 
shopping. Os critérios de inclusão: pacientes na faixa etária entre 30 à 50 anos, não tabagista, 
cognição preservada, não possuir alterações articulares, que possa impedir de ser executado o 
protocolo proposto. Na exclusão: possuir hipotensão, não seguir corretamente a ingestão dos 
medicamentos habituais, incapacidade de compreender, tontura, mal - estar. Para a análise dos 
resultado será confeccionado um banco de dados eletrônico. Os resultados serão expressos em 
média, desvio padrão e percentuais e posteriormente expressos em gráficos e tabelas para a 
demonstração dos resultados.            
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MULHERES PORTADORAS DE FIBROMIALGIA ATENDIDAS EM UM 
PROJETO DE EXTENSÃO DE UMA UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA 

 
CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDREZA PAULA DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANI CAROLINI DOS SANTOS CARDOSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CASSIA KELLY DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA PAULA DE SOUZA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A fibromialgia é uma doença dolorosa crônica que se caracteriza por dor intensa e difusa pelo 
corpo, de causa desconhecida. Pode ser classificada em primária e secundária e além do quadro 
doloroso difuso pode estar associada a outros sintomas tais como: fadiga, distúrbios do sono, 
depressão, cefaléia. A prática de atividade física se torna importante, sendo considerada uma 
forma não medicamentosa de tratamento, assim auxiliando os pacientes na melhora da qualidade 
de vida.  Este estudo tem por objetivo elaborar o perfil epidemiológico de indivíduos com o 
diagnóstico clínico de fibromialgia participantes do projeto de extensão desenvolvido na Clínica 
Escola de Fisioterapia da Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, São Paulo, além 
disso, comparar os efeitos antes e após hidrocinesioterapia. O projeto foi submetido para o comitê 
de ética e encontra-se em processo de tramitação (CAE 57259416.6.0000.5515). A presente 
pesquisa trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo, com dados analisados de 
prontuários de pacientes portadores de fibromialgia, entre os anos de 2015 e 2016. Serão 
coletados dados de 25 pacientes do sexo feminino, entre 40 a 60 anos de idade, onde algumas das 
variáveis coletadas das fichas serão: idade, patologias concomitantes, intensidade de dor, impacto 
da fibromialgia nas atividades diárias e na qualidade de vida e atividade profissional. Para a análise 
dos resultados será confeccionado um banco de dados eletrônico, será utilizado o teste t pareado 
nos casos de distribuição normal, caso contrário será realizado o teste de Willcoxon. Serão 
considerados significativos os valores de p < 0,05.            
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS DE UM CENTRO DE EXERCÍCIOS 
FÍSICOS REGULARES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
GISLAINE DA SILVA TORETTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAOANE APARECIDA CANO TOLEDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JENIFFER THAINÁ GONÇALVES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMILLA MARIA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Brasil é um país que possui muito idoso, e isso se deve à alta longevidade e baixa natalidade. O 
envelhecimento acarreta mudanças significativas no organismo das pessoas e, geralmente, traz 
consigo algumas doenças e limitações funcionais. Em 2020, as doenças crônicas, serão a principal 
causa de morte e incapacidade no mundo. Os dados sociodemográficos dos idosos do Brasil 
mostram que 30% das pessoas idosas continuam desempenhando atividades remuneradas e 25% 
delas responsável por todas as despesas dos lares em que vivem. A qualidade de vida dessa 
população é mencionada a preservação da saúde desses idosos.  Serão descrever o perfil 
sociodemografico de idosos de um centro de exercícios físicos regulares do interior do estado de 
São Paulo, e avaliar a qualidade de vida dessa população.  O estudo é transversal. A amostra será 
composta de 100 idosos frequentadores do Centro de Referência do Idoso (C.R.I.) na cidade de 
Presidente Prudente/SP, com idade superior a 60 anos, de ambos os gêneros. Serão incluídos no 
estudo idosos ativos que praticam atividade física regular há no mínimo seis meses no CRI. Para a 
avaliação do perfil sociodemográfico será utilizado um questionário semiestruturado produzidos 
pelos autores da pesquisa. Para avaliar a qualidade de vida, será utilizada a escala de qualidade de 
vida WHOQOL-BREF Para a análise dos resultados será confeccionado um banco de dados 
eletrônicos. Como se trata de dados descritivos, os valores serão expressos em porcentagens, 
média e desvio padrão.       PROBIC/UNOESTE     
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PREVALÊNCIA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE UMA REGIÃO 
CANAVIEIRA NO SUDOESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 
TAMIRES VERAS SOARES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ERCY MARA CIPULO RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GUILHERME YASSUYUKI TACAO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

IARA BURIOLA TREVISAN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ALESSANDRA MAYUMI MARQUES MASUDA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DIONEI RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

A poluição atmosférica advinda da queima noturna da cana-de-açúcar tem sido abordada 
mundialmente devido aos seus efeitos nocivos à saúde humana. Cerca de 52% do cultivo da cana-
de-açúcar no Brasil concentra-se no estado de São Paulo, e diante disso, a região de Presidente 
Prudente/SP está entre as áreas que congrega usinas sucroalcooleiras que utilizam da técnica da 
queima noturna da palha da cana-de-açúcar, sendo responsável pelo aumento dos sintomas e 
internações hospitalares por doenças respiratórias em crianças e adultos. Investigar a prevalência 
de doenças respiratórias em crianças e adolescentes que vivem em uma região canavieira do 
sudoeste do estado de São Paulo que pratica a queima noturna da palha da cana-de-açúcar. O 
estudo será do tipo transversal, de base populacional, utilizando-se de dados por meio de um 
questionário ISAAC- International Study of Asthma and Allergies in Childhood que será aplicado 
diretamente aos adolescentes ou aos responsáveis legais para menores de 12 anos, moradores do 
distrito de Eneida/São Paulo. Para a normalidade dos dados, será utilizado o teste de Kolmogorov-
Smirnov. Os dados categóricos serão expressos em frequência e porcentagem. A associação entre 
as variáveis categóricas será verificada pelo teste qui-quadrado (a correção de Yates será 
empregada em tabelas de contingência 2x2). Para análise multivariada será utilizada a Regressão 
de Poisson com ajuste robusto de variância. Todas as análises serão realizadas no programa 
estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22.0 e será adotada uma 
significância estatística (p-valor) inferior a 5%.        Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (FAPESP).     
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PREVALÊNCIA DE DOR NA COLUNA VERTEBRAL EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DE UMA 
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA 

 
CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIEL TAVARES GONÇALVES ROSAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MURILLO APARECIDO SPÓSITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOICE DOS SANTOS AQUINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O cirurgião-dentista tem sido apontado na literatura como um profissional vulnerável a riscos 
ocupacionais principalmente relacionados à postura de trabalho, pois a posição sentada, não 
ameniza a sobrecarga sobre os tecidos moles que sustentam a coluna vertebral.  Investigar a 
prevalência de dor na coluna vertebral em acadêmicos do sétimo e oitavo período do Curso de 
Odontologia de uma Universidade do Oeste Paulista. O projeto foi submetido para o comitê de 
ética e encontra-se em processo de tramitação (CAAE 57348116.0.0000.5515). Serão avaliados 
cinquenta acadêmicos do sétimo e oitavo período do Curso de Odontologia. Será aplicado um 
questionário contendo questões padronizadas sobre o perfil social e físico (sexo, idade, altura, 
peso, pratica de atividade física), em qual região da coluna vertebral apresenta dor e a sua 
periodicidade (constante ou não), tempo de duração das tarefas na clínica e posição mais 
frequente adotada para execução das tarefas. Os resultados obtidos serão organizados em uma 
planilha de dados e serão amostrados por meio de análise descritiva em frequência e 
percentual.            
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PROGRAMA DE INTERVENÇÃO E TRATAMENTO PARA POPULAÇÃO TABAGISTA  

 
SARAH SANTOS RONCOLATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDREZA DIAS DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JORGE LUIS CASTRO DEMORI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GRACE FRANCÉLI QUINTANA FACHOLLI GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ADRIELI DE PAULA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEXANDRE DUARTE GIGANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O tabagismo é um grave problema de saúde pública, sendo considerado a principal causa de 
morte evitável no mundo, representa um acentuado fator de risco para diversas doenças e reflete 
importante prejuízo na qualidade de vida destes indivíduos.Desta forma programas com ações 
específicas de intervenção e abordagem são necessários para reduzir o número de tabagista.Estes 
programas têm seu formato embasado em diretrizes do Ministério da Saúde. Essas ações auxiliam 
tabagistas a abandonar o hábito de fumar e promover sua manutenção. Assim, a implementação 
de novos programas mostram-se essenciais no sentido de otimizar este tipo de terapia e atender a 
alta demanda de tabagistas na região de Presidente Prudente e região. Objetivos gerais:É a 
implementação de um programa de abordagem e intervenção a população tabagista na Unoeste. 
Objetivos específicos:Promover avaliações e testes para detecção precoce de alterações 
consequentes do uso do tabaco e promover e incentivar educação em saúde para população na 
temática das consequências do tabagismo. Metodologia-Desenho experimental: O presente 
projeto será realizado a partir do mês de fevereiro de 2016 e contará com a participação 
multidisciplinar dos cursos de Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Fonoaudiologia e Nutrição. 
Para a implementação do programa será realizada inicialmente uma fase de divulgação para 
captação dos pacientes interessados (demanda espontânea). A divulgação será realizada por meio 
de panfletos e cartazes.Estes pacientes entrarão em contato com a Clínica de Fisioterapia da 
UNOESTE,, onde serão inseridos em uma lista de espera para agendamento das avaliações.As 
avaliações serão específicas de cada área de atuação e contribuirão para visão integral e 
necessidades individuais de cada paciente.Após todo o processo de avaliações os pacientes 
iniciarão a etapa de abordagem e intervenção que será realizado por profissional previamente 
capacitado (fisioterapeuta da equipe), com auxílio dos demais colaboradores. Os encontros serão 
feitos em grupo de 10 a 12 pacientes e ocorrerão semanalmente, com duração de 
aproximadamente uma hora e meia e acompanhamento por 6 meses.Todo Processo de 
abordagem será realizado por meio de estratégias da terapia cognitivo comportamental, que visa 
a constante avaliação de determinantes de risco no dia a dia dos pacientes e incentiva em um 
acompanhamento longitudinal as mudanças de hábitos de vida e quebra de condicionamentos 
estabelecidos pelos tabagistas.            
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REABILITAÇÃO EQUESTRE EM INDIVIDUOS COM ATRASO MOTOR 
 

STELLA BELANDRINO DE AGUIAR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANTÔNIA CRISTINA TAROCCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAYNÁ ARAUJO MAIOLINI COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA HENIS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LIDIA THAIS COSTA E SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARYSSA LIMA BEZERRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LORRANY CAROLINE ROCHA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SANDRA SILVA LUSTOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ROSANA VERA DE OLIVEIRA SCHICOTTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A definição do termo atraso do desenvolvimento ainda não apresenta um consenso na 
comunidade científica, mas no geral pode ser considerada uma condição clínica na qual o 
indivíduo não apresenta evolução, sem aquisição de habilidades de acordo com a sequência de 
estágios pré-determinados. Sendo assim, uma das terapias atuais utilizadas para tratamento deste 
atraso é a reabilitação equestre, a qual promove estímulos psicomotores.  Deste modo, o objetivo 
deste estudo será analisar o desenvolvimento motor de crianças com risco para o 
desenvolvimento, submetidas a intervenção psicomotora na reabilitação equestre. Trata-se de 
uma pesquisa longitudinal, na qual serão relatados casos de crianças que evidenciaram atraso no 
desenvolvimento, com idade entre cinco e oito anos, que realizarão reabilitação equestre no 
Centro de Reabilitação Equestre da Unoeste em Presidente Prudente/SP. Como critérios de 
inclusão os indivíduos deveriam apresentar atraso no desenvolvimento motor, visualizado pela 
avaliação da Escala de Desenvolvimento Motor (EDM), além da apresentação da assinatura dos 
responsáveis no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e do aceite do participante pelo 
Termo de Assentimento. Serão excluídos os que apresentarem deficiência visual e auditiva, que 
impossibilita a realização dos testes do instrumento de avaliação selecionado para este estudo. O 
acompanhamento destas crianças será feito no período de seis meses, com sessões uma vez por 
semana com duração de 50 minutos, sendo que nos primeiros 10 minutos serão realizados 
alongamentos iniciais e aproximação do indivíduo ao ambiente e ao animal, nos próximos 30 
minutos acontecerá à montaria, com execução de atividades psicomotoras que envolvam 
coordenação, controle motor e fortalecimento muscular. Já os 10 minutos finais servirá para 
alongamento e relaxamento. Posteriormente, os indivíduos serão reavaliados pela EDM para 
verificação do efeito da intervenção. Os dados colhidos serão descritos em média e 
proporções.            
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RELAÇÃO DO PERFIL SENSÓRIO-MOTOR, NÍVEL SÓCIOECONÔMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DE 
INDIVÍDUOS APÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

 
DÉBORA VASCONCELOS VERÍSSIMO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANA OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PALOMA PELLOSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAYNÁ ARAUJO MAIOLINI COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANA GONÇALVES FINOTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUANA MARTINS DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRIZ CARRARA DE MATOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALICE HANIUDA MOLITERNO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O acidente vascular encefálico é uma doença de início abrupto, com sintomas neurológicos focais 
ou globais causados por isquemia (obstrução de um vaso) ou hemorragia (rompimento de um 
vaso) no encéfalo, em consequência de doenças dos vasos sanguíneos. Geralmente o indivíduo 
que sobrevive a esta situação se torna dependente ao realizar suas atividades de vida diárias, 
mudando radicalmente seu estilo de vida, devido as disfunções motoras adquiridas. Esses 
indivíduos podem apresentar comprometimentos sensitivos, motores, de equilíbrio, marcha, 
cognição e linguagem, sendo que estes podem influenciar diretamente na qualidade de vida do 
indivíduo.  Deste modo, o objetivo desse estudo é analisar e relacionar a função sensório motora, 
o nível socioeconômico e a qualidade de vida de indivíduos após acidente vascular 
encefálico.  Este estudo trata-se de uma pesquisa transversal de caráter observacional, a qual 
serão avaliados indivíduos adultos e idosos, com idade entre quarenta a setenta anos, que 
apresentam diagnóstico clínico de Acidente Vascular Encefálico. Esses indivíduos serão avaliados 
pelos instrumentos: Mini Exame do Estado Mental (verifica a capacidade cognitiva), Escala de Fulg-
Meyer (avalia o perfil sensório-motor, pela análise da motricidade passiva, presença de dor, 
sensibilidade, motricidade reflexa, função motora dos membros, coordenação e velocidade dos 
membros e equilíbrio), Escala de Qualidade de Vida Específica para AVE (avalia itens como Energia, 
Linguagem, Mobilidade, Humor, Personalidade, Auto-cuidado, Papeis Sociais, 
Memória/Concentração, Função da Extremidade Superior, Visão e Trabalho/Produtividade), além 
da análise da renda familiar bruta mensal e do nível socioeconômico, por meio do Critério de 
Classificação Econômica Brasil (instrumento que realiza perguntas sobre a posse de itens como, 
televisão em cores, rádio, banheiro, automóvel, empregada mensalista, máquina de lavar, 
videocassete e/ou DVD, geladeira e freezer, além do grau de instrução do chefe de família). Para 
análise dos resultados, os dados serão expressos em frequências e proporções.       Unoeste      
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TERAPIA COMBINADA NO TRATAMENTO DERMATO FUNCIONAL DE GORDURA LOCALIZADA E 
FIBRO EDEMA GELÓIDE NO PÓS PARTO 

 
GABRIELE DE SANTANA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDA FOGAÇA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BIANCA PINHAL GALINDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DÉBORA MESSIAS DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA CORRAL GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Atualmente, é grande a exigência para que se tenha um corpo dentro dos padrões de beleza. 
Porém, durante a gravidez, a mulher passa por marcantes alterações fisiológicas, resultando em 
modificações estéticas, tais como: aumento do peso corporal, estrias, fibro edema gelóide 
(celulite), gordura localizada, manchas na pele, entre outras, podendo interferir em fatores 
emocionais, fazendo com que os tratamentos estéticos sejam cada vez mais procurados. Este 
trabalho visa informar as mulheres sobre tratamento de celulite e gordura localizada, além da 
Terapia Combinada ser um tratamento escasso na literatura.  O objetivo é avaliar os efeitos da 
Terapia Combinada no tratamento da gordura localizada e fibro edema gelóide das regiões 
abdominais, posterior de coxas e glúteos, no período pós-parto. Para a coleta de dados será 
utilizada a Ficha de Anamnese Corporal, medidas verificadas por meio da perimetria de abdômen, 
quadril, glúteos e coxas, avaliação de Bioempedância, adipômetro, Índice de Massa Corporal (IMC) 
e Termografia de Contato. As participantes serão submetidas a duas sessões semanais, atingindo 
10 sessões. O tratamento consistirá na utilização da Terapia Combinada com o aparelho Manthus® 
KLD computadorizado. Para a análise dos resultados será confeccionado um banco de dados 
eletrônico. Os casos de distribuição normal serão analisados pelo teste t pareado e de distribuição 
não normal será realizado o teste Willcoxon. Serão considerados significativos os valores de p 
menor que 0,05.       Probic     
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TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO CULTURAL DO QUESTIONÁRIO DIALYSIS PATIENT-PERCEIVED EXERCISE 
AND BARRIERS SCALE 

 
IRIS FELISBERTO DE SOUZA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

SUSIMARY APARECIDA TREVIZAN PADULLA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RAFAEL ZAMBELLI DE ALMEIDA PINTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA MARIA CARRILHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GUILHERME HENRIQUE DALAQUA GRANDE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DÉBORA MAYUMI DE OLIVEIRA KAWAKAMI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

GABRIELA MENOSSE RIBEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

A doença renal crônica (DRC) é uma lesão, que causa perda progressiva e irreversível da função 
dos rins. Em fase avançada é definida por Insuficiência Renal Crônica (IRC), caracterizada pela 
incapacidade de manter a homeostase corpórea, sendo necessária a realização de hemodiálise. 
Pacientes com IRC apresentam sedentarismo, acentuando o comprometimento funcional. Prática 
de exercícios físicos em pacientes com DRC promove melhoras cardiovasculares, da qualidade de 
vida, aumento da sobrevida, sendo uma promissora alternativa terapêutica. Conhecer barreiras e 
os facilitadores para a prática física desses pacientes é importante para o desenvolvimento de 
estratégias para a promoção da saúde e prática de atividade física. Logo, nosso estudo torna-se 
relevante ao passo que visa realizar a adaptação transcultural de um instrumento inexistente em 
nossa língua, permitindo avaliar tais barreiras e facilitadores à prática física de pacientes em 
hemodiálise  Realizar a tradução e adaptação transcultural do questionário Dialysis patient-
perceived Exercise Benefits and Barriers Scale - DPEBBS para a língua portuguesa, com a finalidade 
de conhecer os facilitadores e as barreiras para a pratica de exercícios físicos reportados pelos 
pacientes em diálise. O questionário expõe as dificuldades, medo e compreensão dos pacientes 
que realizam hemodiálise e praticam atividade física. É composto por 24 itens, que incluem o 
seguinte tópicos: como eles acham que a prática de exercícios auxilia em sua saúde de maneira 
geral, quais suas sensações/ limitações durante a prática física, e qual a influencia da prática de 
exercícios em sua qualidade de vida. Alem dos 24 itens, duas perguntas adicionais serão feitas: 
"quais outros benefícios o paciente percebe que o exercício lhe proporciona" e "quais outros 
fatores impedem que o paciente participe do exercício". O processo de tradução e adaptação 
cultural ocorre em cinco etapas: tradução, síntese, retro-tradução, revisão pelo grupo de 
especialistas e pré-teste. Participarão do estudo os pacientes que possuem doença renal crônica e 
estão submetidos a hemodiálise na Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente. A coleta 
ocorrerá em dois dias. No primeiro dia ocorrerá a caracterização da amostra e primeira aplicação 
do questionário traduzido. Após uma semana o questionário será reaplicado. Tal estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana da UNESP, campus dessa cidade, com o 
protocolo de n. 97/2011.        PIBIC     
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TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO CULTURAL E AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DO 
QUESTIONÁRIO ICONOGRAPHICAL FALLS EFFICACY SCALE (ICON-FES) 

 
BIANCA YUMIE ETO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

RAFAEL ZAMBELLI DE ALMEIDA PINTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MAÍRA SGOBBI DE FARIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GIOVANA AYUMI AOYAGI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MÁRCIA RODRIGUES COSTA FRANCO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

As quedas acometem cerca de 30% da população idosa e são consideradas um problema de saúde 
pública mundial, responsáveis por contribuir para os altos índices de incapacidade e mortalidade. 
Um dos fatores relacionados às quedas é o medo de cair, que pode ser a causa ou a consequência 
das mesmas. Até o momento, a Falls Efficacy Scale - International (FES-I) tem sido considerada a 
melhor escala para avaliar o medo de cair. Recentemente um grupo de pesquisadores 
australianos, colaboradores deste projeto, desenvolveram a Iconographical Falls Efficacy Scale 
(Icon-FES), uma escala que avalia o medo de cair através da utilização de imagens ilustrativas das 
atividades e situações cotidianas do idoso. Através do uso de imagens é possível identificar as 
diferentes situações que predispõe a quedas de forma mais clara, o que facilita o processo de 
avaliação e aumenta as chances de todos os participantes do estudo estarem considerando a 
mesma situação. Realizar a tradução transcultural da escala Icon-FES para a língua portuguesa do 
Brasil e analisar as propriedades psicométricas de reprodutividade, consistência interna, erro 
padrão da medida, mudança mínima detectável e efeito teto e solo. A escala Icon-FES contém 30 
itens que são classificadas em 4 níveis "1: Nem um pouco preocupado", "2: Um pouco 
preocupado", "3: Muito preocupado" e "4: Extremamente preocupado". O processo de tradução e 
adaptação cultural incluirá cinco fases: tradução, síntese, retro-tradução, versão de consenso e 
avaliação pelo comitê de especialistas e fase de testes. Na avaliação inicial, serão coletados os 
dados demográficos (idade, sexo, estado civil e nível de escolaridade), e informações sobre o 
histórico de quedas do ano anterior ao estudo. Em seguida, a forma culturalmente adaptada do 
Icon-FES será aplicada e em uma segunda entrevista, que irá ocorrer após uma semana, o 
questionário Icon-FES será reaplicado em todos os participantes para avaliar a confiabilidade. A 
fase de pré-teste já foi realizada, e incluiu 30 pacientes que responderam à versão traduzida para 
a língua portuguesa do questionário Icon-FES. Nesse processo inicial apenas um item sofreu 
modificação, o "item 30" foi ajustado de "atravessando a rua quando o sinal está fechado" para 
"atravessando a rua quando o sinal está fechado para pedestres".Este estudo foi aprovado e é 
financiado pela Fundação de Amparo à pesquisa do Estado de São Paulo(Fapesp)número 
2015/23884-7.       Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo(Fapesp)     
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DAS ALTERAÇÕES HIPERCRÔMICAS EM MULHERES NO PÓS 
PARTO 

 
NAIR KARINA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAYANE SANTANA VEZETIV - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DAYANE DA COSTA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA CORRAL GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VALERIA CARDOSO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A pele é o maior órgão do corpo humano, reveste toda a estrutura corpórea, apresenta funções 
como regulação da temperatura, excreção e proteção contra danos causados pelo meio externo. É 
composta por duas camadas sendo a epiderme sua camada mais superficial. A epiderme pode 
sofrer alterações pigmentares devido à exposição solar, fatores hormonais, vasculares além de 
predisposição genética. Entre as alterações pigmentares destacam- se as hipercromias que são 
manchas escuras, causadas por um acentuamento dessa pigmentação, que ocorre na grande 
maioria das mulheres que entram em processo gravídico.  O presente estudo tem como objetivo 
diminuir as alterações hipercrômicas através de tratamento fisioterapêutico.  Serão avaliadas em 
12 mulheres em estado de pós parto, que não estejam amamentando nem passando por 
tratamento hormonal ou medicamentoso, composto por 8 sessões de 50 minutos 
aproximadamente cada sessão, durante 4 semanas. Serão ultilizados peeling mecânico do tipo 
peeling de diamante, associado ao peeling químico e despigmentantes. Também serão realizadas 
orientações domiciliares quanto à fotoproteção, as pacientes serão avaliadas pré e pós-
tratamento, e os resultados serão comparados segundo levantamentos fotográficos.            
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ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA 
 

DAIANE DE OLIVEIRA PORTELLA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LARISSA PENHA NASCIMENTO - FCT UNESP -  UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP  

LÚCIA MARTINS BARBATTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

A lesão parcial ou total do VII par de nervos cranianos causa uma condição conhecida como 
Paralisia Facial Periférica (PFP), caracterizada pela perda de contração dos músculos da hemiface 
homolateral à lesão. Esta situação provoca diversos problemas emocionas e psicossociais para o 
indivíduo por apresentar alterações estéticas, oculares, de mastigação e deglutição, da fala e 
sialorréia. São diversos os agentes causadores da PFP, podendo ser decorrentes de traumas 
físicos, emocionais, virais, bacterianos, metabólicos, ou ainda de etiologias desconhecidas. A 
reabilitação fisioterapêutica trabalha para a preservação da reinervação da musculatura 
acometida por meio da massoterapia, cinesioterapia livre e ativa assistida e orientações de 
exercícios domiciliares, restaurando a força muscular e o retorno dos sulcos e linhas da face. Este 
estudo teve por objetivo descrever a evolução no tratamento fisioterapêutico de dois pacientes 
com diagnóstico de Paralisia Facial Periférica, apresentando causa e tempo de recuperação 
distinto, quando submetidos ao tratamento fisioterapêutico.         PROEX  A avaliação inicial foi 
realizada em pacientes atendidos no Projeto de Paralisia Facial Periférica realizado no Centro de 
Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação(CEAFIR)FCT-Unesp. A quantificação da 
função facial foi realizada por meio da escala de House-Brackmann(HB), e o comprometimento 
facial por meio de imagens fotográficas, mediante a assinatura do termo de consentimento. 
Paciente J. E. S. 61 anos, diagnosticado com PFP, HB-IV após retirada de linfonodos pós e pré-
auriculares,raspagem e radioterapia no local do tumor. Paciente R. S. S. 25 anos,diagnosticado 
com PFP idiopática e HB-IV. Os dois pacientes foram submetidos há 2 sessões semanais, iniciada 
com massoterapia, seguida pelos exercícios de mímica facial (10 movimentos repetidos por 5 
vezes em contração mantida por 10 segundos) realizados em frente ao espelho. Os pacientes 
foram orientados a realizarem os exercícios em casa 2 vezes por dia. A evolução foi positiva nos 
dois casos, porém a diferença ocorreu no tempo de recuperação, de 9 meses para o sujeito J. E. S 
e, de 22 dias, para o sujeito R. S. S. Após a terapia ambos foram classificados na escala em HB-I, 
evidenciando a atenuação das linhas de expressões e sucos da face, ganho de tônus e força 
muscular. Resultados serão demonstrados em fotos com a evolução dos pacientes, assim como a 
escala de classificação HB.    
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA APÓS TREINAMENTO RESISTIDO COM TUBOS ELÁSTICOS EM 
CARDIOPATAS. 

 
BIANCA PINHAL GALINDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA SPOLADOR DE ALENCAR SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MARGARET ASSAD CAVALCANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ERCY MARA CIPULO RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, e diante dessa situação o 
treinamento resistido pode ser implementado no processo de reabilitação cardiovascular. A 
utilização de tubos elásticos como método de treinamento é uma boa opção, devido ao seu baixo 
custo, praticidade e vantagens sobre o treinamento com pesos livres. O treinamento resistido, 
quando prescrito e supervisionado de forma apropriada, pode apresentar efeitos favoráveis sob a 
qualidade de vida. O objetivo do estudo foi analisar a eficácia do uso dos tubos elásticos em 
relação à qualidade de vida em indivíduos com doenças cardiovasculares na fase II da reabilitação 
cardiovascular.        CNPQ Estudo aprovado pelo Comitê de Ética (protocolos-2513 e CAAE: 
44443915.5.0000.5515) e está em consonância com a resolução 466/2012 do CONEP. Foram 
avaliados e tratados dois cardiopatas, com insuficiência coronariana, sendo um do gênero 
masculino e outro do feminino, com idade de 70 e 68 anos respectivamente. Estes pacientes 
foram submetidos ao treinamento com tubos elásticos por seis semanas, duas sessões semanais 
com aumento progressivo da carga a cada 15 dias. Foram treinados os abdutores e flexores de 
ombro, flexores de cotovelo, extensores e flexores de joelho. A qualidade de vida foi avaliada pelo 
questionário WHOQOL-Bref (The World Health Organization Quality of Life). Houve aumento de 
força muscular de todos os grupamentos musculares treinados. Em relação à qualidade de vida 
houve melhora nos domínios percepção da qualidade de vida, satisfação com a saúde, domínio 
físico, domínio psicológico, e meio ambiente, exceto relações sociais que se manteve o mesmo em 
um dos pacientes.  O emprego dos tubos elásticos como forma de treinamento resistido, em curto 
prazo, promoveu melhora na qualidade de vida avaliada pelo WHOQOL-Bref em cardiopatas, 
concluindo que esse tipo de treino pode ser utilizado em programas de reabilitação cardiovascular 
não só com o objetivo de aumento de força muscular, mas também por uma melhor qualidade de 
vida.   

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1028 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Relato de caso clínico    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

EFEITOS DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DA SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ NA FASE 
HOSPITALAR: UM ESTUDO DE CASO  

 
LEONARDO KESROUANI LEMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

GABRIELA MENOSSE RIBEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GUILHERME HENRIQUE DALAQUA GRANDE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DÉBORA MAYUMI DE OLIVEIRA KAWAKAMI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA MARIA CARRILHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RAFAEL ZAMBELLI DE ALMEIDA PINTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

SUSIMARY APARECIDA TREVIZAN PADULLA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

A Síndrome de Guillain Barré (SGB) é uma polirradiculopatia desmielinizante inflamatória aguda 
que geralmente causa severos déficits motores e sensitivos. As características mais comuns são: 
perda de força dos membros inferiores, perda do controle esfincteriano, comprometimento de 
pares de nervos cranianos e diminuição dos reflexos de membros superiores e inferiores. 
Aproximadamente 3% dos pacientes são levados a óbito por complicação na fase aguda da SGB. 
Neste sentido, a fisioterapia no âmbito hospitalar, proporciona técnicas e recursos terapêuticos 
para auxiliar a função respiratória e motora do paciente acometido pela síndrome. Descrever a 
evolução do paciente com SGB que recebeu tratamento fisioterapêutico na fase 
hospitalar.         Inicialmente o paciente do sexo masculino, 48 anos, foi diagnosticado com a gripe 
H1N1 e permaneceu 26 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após ser transferido 
para a enfermaria o paciente foi avaliado pela equipe de fisioterapia. Dados da avaliação 
evidenciaram paresia dos membros, déficit de força global, alterações de sensibilidade, presença 
de espasmos no quadríceps e bíceps braquial, ausculta com murmúrio vesicular diminuído e sem 
ruído adventício e tosse eficaz e seca. No 5º dia de internação na enfermaria foram realizados os 
seguintes exames: ressonância magnética, radiografia de tórax, hemograma e eletromiografia 
(devido a paresia de membros). Os resultados destes exames confirmaram o diagnostico de SGB. 
O paciente recebeu no total 10 sessões de fisioterapia respiratória e motora. No inicio das sessões, 
o paciente permaneceu não responsivo e não apresentava contração muscular ao estimulo verbal. 
Durante o tratamento fisioterapêutico, o paciente foi readquirindo a fala e apresentou respostas 
positivas ao realizar exercícios ativo-assistidos. Próximo de receber alta definitiva por volta da 
oitava sessão de fisioterapia, o mesmo foi capaz de realizar contrações musculares com amplitude 
de movimento reduzida de modo ativo. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da FCT/UNESP, protocolo nº17/2011, de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde. Conclusão: o tratamento fisioterapêutico durante a internação foi de vital 
importância, pois além de prevenir possíveis complicações pulmonares, auxiliou na reabilitação 
musculoesquelética durante a fase aguda da SGB.   
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EVOLUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE UMA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA SUBMETIDA A REABILITAÇÃO EQUESTRE 

 
MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANA CAETANO DE CASTILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SANDRA SILVA LUSTOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ROSANA VERA DE OLIVEIRA SCHICOTTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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O transtorno do espectro autista (TEA) pode causar atraso do desenvolvimento motor, decorrente 
de comprometimentos como déficit de comunicação, interação social e estereotipias, sendo a 
reabilitação equestre uma das intervenções que podem auxiliar na melhora deste 
desenvolvimento, devido a interação ambiente, animal e paciente.  Deste modo, o objetivo deste 
estudo foi analisar a evolução do desenvolvimento motor de uma criança com TEA após 
reabilitação equestre.         Unoeste Este relato de caso foi aprovado pelo CEP com CAAE: 
47785115.1.0000.5515, sendo de uma criança do sexo masculino (10 anos), com diagnóstico de 
TEA e 36 pontos na Childhood Autism Rating Scale, pontuação que classifica o indivíduo com 
autismo leve/moderado. O instrumento para avaliação e reavaliação motora utilizado foi a Escala 
de Desenvolvimento Motor (EDM). A intervenção psicomotora ocorreu em um semestre, por 50 
minutos semanais, seguida de reavaliação, dentro do Programa de Extensão "Atuação 
Multidisciplinar na Reabilitação Equestre", desenvolvido no Centro de Reabilitação Equestre da 
Universidade do Oeste Paulista. As sessões iniciavam com alongamentos e aproximação do 
indivíduo ao ambiente e animal, em seguida eram realizadas atividades sensório-motoras com 
movimentos globais de tronco e membros superiores com uso de faixa elástica, bambolê e bola. 
Com o passar das sessões houve evolução das atividades psicomotoras segundo a complexidade, 
com o uso de letras, números e imagens do dia a dia, encaixe de objetos e arremesso de bola. 
Além da realização de posturas isométricas durante as montarias, montaria de lado e invertida 
com associação de atividades. Na avaliação a criança apresentou 60,5 pontos, sendo classificada 
em muito inferior (com risco grave para o desenvolvimento), com as seguintes pontuações nas 
áreas: motricidade fina com 99 pontos, global 77, equilíbrio 44, esquema corporal 60, organização 
espacial e temporal 48 cada. Na reavaliação, a criança apresentou quociente motor geral de 72 
pontos, com evolução da classificação para inferior (com risco moderado para o 
desenvolvimento), além das pontuações: motricidade fina 84,2 pontos, global 73,6, equilíbrio 94,7, 
esquema corporal 52,6, organização espacial 84,2 e temporal 42,1. Portanto, foi verificada a 
melhora do desenvolvimento motor da criança com TEA após período de intervenção psicomotora 
na reabilitação equestre, sendo mais evidente o avanço nas áreas de equilíbrio e organização 
espacial.   
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A Síndrome de Beckwith-Wiedmann (SBW) é uma patologia que acomete o braço curto do 
cromossomo 11, levando dentre outros sinais clínicos, a hipoglicemia neonatal, gigantismo e 
macroglossia. Portanto, se faz necessário verificar, compreender e acompanhar o 
desenvolvimento e também, servir de fomento para novas formas de avaliar as particularidades 
da patologia citada. Assim, este estudo teve como propósito avaliar as habilidades motoras e 
cognitivas de uma criança SBW.         O participante desde estudo, do sexo masculino, 1 ano e 3 
meses, nasceu de parto cesárea, 40 semanas e dois dias, 4,2 kg e 53 cm. Apresentou-se ictérico, 
com hipoglicemia neonatal, macroglossia e gigantismo. Atualmente encontra-se com 13,5 kg, 67 
cm e hipotonia generalizada. Trata-se de um relato de caso, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da FCT/UNESP (CAAE: 30382714.5.0000.5402) e autorizada pelos responsáveis da criança 
por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O instrumento utilizado foi o Inventário 
Portage Operacionalizado (IPO); guia composto por 580 comportamentos dispostos em áreas 
(desenvolvimento motor (DM), cognição, auto-cuidados, linguagem e socialização) divididas por 
faixa etária de 0-6 anos e ainda traz um campo de Estimulação Infantil que abrange 0-4 meses. 
Para este estudo utilizou-se as áreas de DM (140 itens) e de Cognição (108 itens). A avaliação 
iniciou-se na faixa etária de 0-1 ano e deveria evoluir se o participante atingisse 15 acertos 
consecutivos ou 75% ou mais nas testagens conforme descrito no manual. O IPO evidenciou que 
na área do DM na faixa etária de 0-1 ano o participante atingiu 93,33% do total verificado e na 
faixa etária de 1-2 anos o mesmo apresentou 33,33% dos itens absolutos. Já na área cognição na 
faixa etária de 0-1 ano pontuou 71,42%. Verificou-se que o participante no DM estava dentro da 
faixa etária estipulada para sua idade cronológica, entretanto na Cognição o mesmo encontrou-se 
abaixo do limite. Assim, com base nos achados do presente estudo, o IPO surte como ferramenta 
que subsidia as intervenções precoces e programas de acompanhamento do desenvolvimento 
infantil na SBW.   

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1031 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 
 

AÇÃO EXTENSIVA FISIOTERAPÊUTICA CONTRA A INFLUENZA H1N1 ............................................ 1033 

ASPECTOS MOTORES E COGNITIVOS DE CRIANÇAS DE 0 A 18 MESES INSERIDAS EM PROJETO 
EDUCACIONAL NA CIDADE DE LONDRINA-PR ................................................................................ 1034 

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE UM CASO DE AMIOTROFIA ESPINHAL PROGRESSIVA TIPO II - 
RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA........................................................................................... 1035 

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE UM CASO DE SÍNDROME DE DOWN ASSOCIADO À 
PARALISIA CEREBRAL - RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA ..................................................... 1036 

ATIVIDADES AQUÁTICAS PARA PACIENTES PORTADORES DE SEQUELAS NEUROLÓGICAS .......... 1037 

ATUAÇÃO ACADÊMICA EM UM PROJETO DE CESSAÇÃO TABAGÍSTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
 ........................................................................................................................................................ 1038 

ATUAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO EM UROGINECOLOGIA E OBSTETRICIA NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA -FCT/UNESP- PRESIDENTE PRUDENTE ................... 1039 

ATUAÇÃO DA RESIDÊNCIA EM FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER DA FCT/ UNESP NO 
TRABALHO DE PARTO NO HOSPITAL ESTADUAL DE PRESIDENTE PRUDENTE ............................... 1040 

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇA COM DISTROFIA MUSCULAR 
CONGÊNITA: RELATO DE EXPERIÊNCIA .......................................................................................... 1041 

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR EM CRIANÇAS DE UM PROJETO EDUCACIONAL DA 
CIDADE DE LONDRINA/PR. ............................................................................................................. 1042 

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIABETES 
TIPO I - RELATO DE EXTENSÃO ....................................................................................................... 1043 

CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS DE ANEURISMA POPLÍTEO - RELATO DE EXPERIÊNCIA ............ 1044 

MONITORIA DE ANATOMIA HUMANA II E SUA RELAÇÃO COM O CRESCIMENTO ACADÊMICO DE 
ALUNOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA .......................................... 1045 

ORIENTAÇÃO POSTURAL PARA ADOLESCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E PREPARAÇÃO 
PARA O MERCADO DE TRABALHO - RELATO DE EXPERIÊNCIA ...................................................... 1046 

PERCEPÇÃO DO FISIOTERAPEUTA FRENTE À BAIXA ADESÃO AO TRATAMENTO POR MULHERES 
COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA ................................................................................................... 1047 

PERCEPÇÃO DO FISIOTERAPEUTA QUANTO Á EFICÁCIA DO MÉTODO ESCOLA DE POSTURA EM UM 
CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO NO INTERIOR PAULISTA ....................................................... 1048 

RELATO DA PRODUÇÂO CIENTÍFICA DO PROJETO DE EXTENSÃO: EXERCÍCIOS POSTURAIS PARA 
ACADÊMICOS DA FISIOTERAPIA ..................................................................................................... 1049 

RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA DO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE UM CASO COM 
TÍBIA VARA DE BLOUNT ................................................................................................................. 1050 

RELATO DE EXPÊRIENCIA ACADÊMICA DO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM UM CASO DE 
HEMIVÉRTEBRA .............................................................................................................................. 1051 

RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA DO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM UM CASO DE 
SÍNDROME DO X-FRÁGIL ASSOCIADO AO PÓS-OPERATÓRIO DE RETIRADA DE UM TUMOR 
CEREBRAL ....................................................................................................................................... 1052 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1032 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA FISIOTERAPÊUTICA EM UM CASO DE ENCEFALOMIOPATIA 
MITOCONDRIAL .............................................................................................................................. 1053 

RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE UMA CRIANÇA 
COM ARTROGRIPOSE ASSOCIADA AO PÉ TORTO CONGÊNITO ..................................................... 1054 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DA ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA MICROCEFALIA NA SEMANA 
INTEGRADORA DA MEDICINA ........................................................................................................ 1055 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E O OLHAR INTEGRAL DO INDI ............................. 1056 

TECNICA DE PILATES EM GESTANTES DE UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: O RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DA RESIDÊNCIA MULTIDISCIPLINAR ......................................................................... 1057 

VIVÊNCIA DE ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO ........ 1058 

VIVÊNCIA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: CONHECENDO A POPULAÇÃO ATENDIDA NO SETOR 
DE FISIOTERAPIA DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ........................................................ 1059 

 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1033 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

AÇÃO EXTENSIVA FISIOTERAPÊUTICA CONTRA A INFLUENZA H1N1 
 

JORGE LUIS CASTRO DEMORI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MICHELE MIDORI WAKABAYASHI PERES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LOUANNE ANGÉLICA PIRES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA HENIS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A fisioterapia é um dos cursos da área da saúde que tem como principais objetivos prevenir, 
limitar danos e reabilitar. Na prevenção um dos seus focos seria a redução de gastos em saúde 
pública, e para isso existe a realização de ações extensivas, que incluem as campanhas 
educacionais com a intenção de conscientizar pessoas sobre relevantes assuntos a comunidade. 
Dentre esses temas, destacou-se no últimos dois anos a possibilidade de epidemia da influenza 
H1N1.  O objetivo da ação foi orientar sobre cuidados que deve-se ter com a forma de contágio da 
H1N1, principalmente nos recém-nascidos e crianças.    Portanto esta ação extensiva trouxe para o 
acadêmico novas experiências, sendo demonstrado que profissão abrange diversas formas de 
atuação, sendo uma delas a de conscientizar a população sobre diversos assuntos que abordem a 
saúde.      A ação extensiva foi desenvolvida na Unoeste pelo curso de Fisioterapia e apresentou 
como título: "Evite o toque!". Foi entregue aos frequentadores de ambos os campi panfletos 
virtuais e impressos. Nestes continham informações que abordavam o comportamento de recém-
nascidos e crianças de levar suas mãos até a bocas ou próximo aos olhos sendo que a influenza 
H1N1 é um vírus que é transportado através deste tipo de contato (não recomendado pegar ou 
beijar as mãos), além do uso coletivo de copos entre outros. Portanto, o contato com as mãos 
dessas crianças podem aumentar a probabilidade de propagação deste vírus. Desta forma, esta 
ação contribuiu com informações e com os devidos cuidados que deve-se ter com o ressurgimento 
da Influenza H1N1. Percebeu-se durante as entregas que a população apresenta carência de 
informações sobre o tema. Sendo assim, a população mais informada, contribuiu para evitar o 
contágio com esse vírus, que a cada dia está a acometer mais a população de Presidente Prudente 
e região.     
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O desenvolvimento motor e cognitivo é um processo sequencial e contínuo relacionado com a 
idade cronológica do indivíduo. O ser humano adquire capacidades motoras e cognitivas, 
progredindo de movimentos simples e desorganizados a movimentos complexos. A Alberta Infant 
Motor Scale (AIMS) é uma escala cujo objetivo é avaliar o desenvolvimento motor amplo de 
crianças com idade entre zero a 18 meses. Possui 58 itens que avaliam padrões motores em três 
posturas (prono, supino e ortostase). O Inventário Portage Operacionalizado (IPO) avalia crianças 
de zero a 6 anos em seis domínios dentre eles a cognição. A área de cognição do IPO possui 108 
itens relacionados à linguagem receptiva e o estabelecimento de relações de semelhanças e 
diferenças.  O objetivo foi avaliar o desempenho motor e a cognição de bebês com idade entre 
zero a 18 meses de idade de um projeto educacional da cidade de Londrina/PR.    Verificou-se que 
das cinco crianças avaliadas, três apresentaram desempenho motor satisfatório e duas com 
desempenho motor abaixo do esperado. Quanto à avaliação da cognição, todas as crianças 
participantes apresentaram desempenho abaixo do esperado para sua idade cronológica. Os 
resultados obtidos enfatizam a importância da avaliação do desenvolvimento motor e cognição 
em crianças típicas, na qual permite identificar possíveis déficits nas mesmas e subsidiem 
estratégias a ser desenvolvidas, como a orientação aos pais, salientando a importância de procurar 
especialistas que atuem na área psicomotora. É importante ainda, destacar que os resultados 
encontrados favorecem as reavaliações periódicas e atividades pedagógicas dentro do projeto 
educacional.     Realizada na cidade de Londrina/PR, com crianças pertencentes ao projeto 
educacional cristal II moradores do condomínio Cristal - CDHU, onde são realizadas intervenções 
pedagógicas as crianças e adolescentes carentes de zero a 15 anos. Para a realização da atividade, 
foi agendada previamente a data com a coordenadora do projeto e divulgado para os pais e 
responsáveis, a data, o local, horário, além de folhetim informativo sobre a importância da 
avaliação motora e cognitiva. Os instrumentos utilizados foram a AIMS e o IPO área da cognição. A 
amostragem foi composta por 5 crianças com idade cronológica média de 14,25±6,18 meses. A 
avaliação foi realizada em um único dia no salão do projeto, contando com a presença de 3 
avaliadores devidamente treinados.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1035 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE UM CASO DE AMIOTROFIA ESPINHAL PROGRESSIVA TIPO II - 
RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA 

 
BRUNA HENIS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MAYARA MOURA ALVES DA CRUZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 

CLÁUDIO SPÍNOLA NAJAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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A prática fisioterapêutica supervisionada envolve o atendimento de diversos pacientes no setor de 
Pediatria. Dentre estes casos, pode-se citar o de amiotrofia espinhal progressiva (AEP), que é uma 
doença degenerativa dos neurônios motores de origem genética.  Portanto, o objetivo foi de 
relatar a experiência acadêmica na evolução respiratória e motora de um caso com AEP tipo 
II.    Portanto, foi importante o atendimento e acompanhamento deste caso na prática 
fisioterapêutica supervisionada, pois o acadêmico conviveu com um caso de alta complexidade e 
acompanhou um processo no qual a realização da fisioterapia motora, e especialmente a 
respiratória em longo prazo foi fundamental para manutenção da sobrevida da paciente.     Trata-
se de um relato de experiência do atendimento fisioterapêutico de uma adolescente de 16 anos 
de idade, sexo feminino com diagnóstico de AEP tipo II. Aos nove meses de idade familiares 
notaram que a paciente quando ficava em pé apresentava tremores nos membros inferiores, 
decidiram então procurar assistência médica. A paciente foi encaminhada a fisioterapia e realizou 
tratamento por 1,5 anos sem diagnóstico clínico, sendo confirmado aos 2 anos quando realizou 
exame de eletromiografia. A partir de então, o tratamento realizado era hidroterapia, fisioterapia 
motora em solo e respiratória ininterruptamente. Aos 3 anos de idade a paciente passou a utilizar 
cadeira de rodas com declínio lento da função motora. Aos 10 anos de idade foi constatada a 
presença de escoliose por exame radiológico, e após um ano começou a usar colete de Boston 
bivalvado, com considerável piora da capacidade pulmonar. Após alguns meses foi diagnosticada 
com síndrome de hipoventilação alveolar, foi encaminhada ao Instituto do Sono, iniciou a 
utilização de ambu três vezes por dia e pressão positiva em vias aéreas a dois níveis para dormir. 
Para mensurar a capacidade motora funcional, foi utilizada a Medida da Função Motora (MFM) na 
qual a adolescente não apresentou pontos na dimensão de posição em pé e transferências, 
44,44% na motricidade axial e proximal e 85,71% na motricidade distal, com escore total de 
35,5%. No último semestre de 2015, frequentou por seis meses uma clínica escola de fisioterapia. 
A prova de função pulmonar determinou distúrbio restritivo severo. As sessões fisioterapêuticas 
foram realizadas duas vezes na semana com uma hora de duração (conduta respiratória) e vinte 
minutos (conduta motora com mobilização e alongamentos passivos).     
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DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Paralisia Cerebral (PC) e a Síndrome de Down (SD) são situações clínicas comuns de paciente no 
cotidiano fisioterapêutico. Porém é rara a presença de ambas em um mesmo paciente, por isso a 
necessidade de disponibilizar intervenções que considerem essas diferenças e possibilitem a 
reabilitação de caso tão complexos. Portanto, o objetivo foi relatar a experiência acadêmica em 
um caso raro de SD associada à PC.    Portanto foi importante o atendimento deste caso durante a 
prática supervisionada, pois trouxe para acadêmico ampliação de conhecimentos, o que permite 
melhores decisões futuras.      Trata-se de um relato de experiência do atendimento 
fisioterapêutico de uma criança do sexo masculino, encaminhado à clínica escola de fisioterapia, 
desde 1,5 anos de idade cronológica, com diagnóstico clínico de SD associado a PC. Na anamnese 
mão relata que paciente apresentava cardiopatia congênita. Aos 7 meses de vida realizou cirurgia 
cardíaca. Foi encaminhado a fisioterapia ambulatorial com uso de anticonvulsivantes. As sessões 
foram realizadas uma vez por semana por 10 anos de tratamento, sendo utilizada terapia 
aquática, já que em outra instituição realizava outras duas sessões de tratamento em solo. 
Atualmente, apresenta como comprometimentos quadriplegia atetóide, sendo totalmente 
dependente nas atividades de vida diária. Foram utilizados instrumentos de avaliação como: 
Mensuração da Função Motora Grossa (GMFM), Sistemas de Classificação da Habilidade Manual 
(MACS) e Função Motora Grossa (GMFCS). O mesmo foi reavaliado sem alteração do quadro 
clínico e disfuncional, porém não houve retrocesso do mesmo. O acompanhamento 
fisioterapêutico deste caso proporcionou ao acadêmico contato com uma situação clínica rara, o 
que torna seu aprendizado diferencial, e proporciona a busca de conhecimentos para um melhor 
atendimento. A convivência desses acadêmicos com esses pacientes, os capacita para diversas 
situações que possam encontrar durante o estágio ou futuramente.     
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ATIVIDADES AQUÁTICAS PARA PACIENTES PORTADORES DE SEQUELAS NEUROLÓGICAS 
 

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALESSANDRO PIERUCCI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VALTER LUIZ FONTALVA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
É esperado que pacientes portadores de sequelas neurológicas tenham oportunidade de aprender 
um esporte e se mantenham funcionais e independentes.A reabilitação de pacientes com sequelas 
neurológicas apresenta tendência de longa duração, com dificuldades na alta do tratamento 
fisioterapêutico para manutenção do quadro motor e funcional adquirido. Isto justifica a 
importância de projetos de extensão contínuos com prática esportiva, que pode ser efetiva para a 
continuidade do processo de reabilitação. O objetivo é proporcionar, por meio da prática da 
natação, manutenção da melhora funcional, melhora do condicionamento físico e promover 
integração social dos pacientes com sequelas neurológicas, além de propiciar aos acadêmicos 
participantes a oportunidade de atendimento e vivência profissional.    O projeto proporciona aos 
acadêmicos dos cursos de Fisioterapia e Educação Física aprendizado sobre o processo de 
reabilitação e ensino de um esporte aos pacientes portadores de sequelas neurológicas. A cidade 
de Presidente Prudente e região são carentes em oportunidades de prática de esportes para 
pacientes com sequelas neurológicas, por isso a importância deste projeto. Por meio das 
avaliações, têm sido constatadas melhoras motoras e funcionais desses pacientes.    Unoeste Este 
projeto envolve acadêmicos e docentes dos cursos de Fisioterapia e Educação Física da 
Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). São realizadas aulas de natação em indivíduos com 
sequelas neurológicas de todas as faixas etárias que frequentam tratamento fisioterapêutico na 
Clínica de Fisioterapia da Unoeste. Esses indivíduos são avaliados a cada seis meses pelos 
instrumentos: Índice de Barthel que avalia as atividades de vida diária e Escala de Berg para 
verificação do equilíbrio. As atividades ocorrem com frequência de duas vezes por semana e 
englobam a recepção na clínica, no setor de hidroterapia, verificação de dados vitais (DV; pressão 
arterial, frequência cardíaca e respiratória) após cinco minutos de repouso, alongamentos globais 
e preparação para entrada na piscina, realizados pelos acadêmicos de Fisioterapia. Na sequência, 
o professor de Educação Física conduz a aula de natação com grupos de 4 a 8 pacientes e duração 
de 45 min, sendo aplicadas técnicas para o aprendizado e aprimoramento dos nados crawl, costas, 
borboleta e peito. Ao término da aula, após a saída da piscina, banho, troca de roupa e repouso de 
5 min, é realizada a verificação final dos DV.    
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ATUAÇÃO ACADÊMICA EM UM PROJETO DE CESSAÇÃO TABAGÍSTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

ANDREZA DIAS DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SARAH SANTOS RONCOLATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEXANDRE DUARTE GIGANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O tabagismo é um dos mais importantes problemas de saúde pública. A morbidade e a 
mortalidade relacionada ao tabaco tenderão a aumentar significativamente nas próximas décadas, 
pela maior prevalência do hábito. Esta projeção impõe a implementação urgente de efetivos 
programas e políticas para controle do tabagismo. Estes programas têm como objetivo auxiliar 
tabagistas a abandonar o hábito de fumar e promover sua manutenção, consiste na associação da 
terapia cognitivo-comportamental (TCC) com a medicamentosa .  A prática de extensão Programa 
de intervenção e tratamento para população tabagista realizado pela equipe de fisioterapia da 
Universidade do Oeste Paulista teve como objetivo atender tabagistas que apresentavam desejo 
de cessar o hábito tabagístico e acompanhar o seu período de abstinência.    Pode-se observar que 
41,6% dos participantes conseguiram permanecer abstinentes durante o período de 
acompanhamento. O aprendizado obtido na vivencia deste programa torna-os acima de tudo 
humanista, voltando o olhar acadêmico á intervenção e recuperação dos tabagistas. Após 
participar desse prática de extensão nota-se que as chances de sucesso predomina sobre os 
participantes e que seus resultados são satisfatórios durante todo procedimento de 
acompanhamento profissional.    UNOESTE O Programa contou com a participação de uma equipe 
interdisciplinar envolvendo suporte fisioterapêutico, médico, nutricional, fonoaudiólogo e 
odontológico. Nos primeiros encontros foi realizada coleta de dados pessoais, histórico de 
doenças, tempo de dependência química, cigarros utilizados diariamente entre outras 
informações. A equipe médica prescreveu o tratamento medicamentoso individualizado 
(Bupropiona e terapia de reposição de nicotina).A cada encontro eram realizadas palestras 
expositivas como forma de preparação para a cessação. Os tema incluíam a explicação sobre os 
mecanismos de dependência, benefícios da cessação. Utilização da medicação e estratégias para 
alívio da fissura.Após a data estabelecida para a parada definitiva as reuniões passaram a ser em 
formato de relatos individuais que expuseram suas dificuldades e benefícios sentidos, registrados 
em formato de diário individual. Avaliações do estado de dependência eram realizadas por meio 
de um questionário (Wisconsin smoking withdrawal scale), eram também mensurados peso e 
circunferência abdominal a cada sessão.    
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ATUAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO EM UROGINECOLOGIA E OBSTETRICIA NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA -FCT/UNESP- PRESIDENTE PRUDENTE 

 
DANIELA TANAJURA CALDEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MAYANE SANTOS ARANTES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LIA MARA SALLES TIRABASSI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

RODRIGO GABIONETA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
SARAH BERNARDO DA ROCHA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

EDNA MARIA DO CARMO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

A especialização em Fisioterapia aplicada a uroginecologia e obstetrícia da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia - FCT/ UNESP, proporciona ao fisioterapeuta uma formação teórica e prática ampliada 
de como avaliar, prevenir e tratar os pacientes com disfunções uroginecologicas, no pós 
operatório de câncer de mama, na gestação e no puerpério. Nas disfunções uroginecologicas a 
prevalência é a incontinência urinária e o tratamento baseia-se na reeducação e fortalecimento 
dos músculos do assoalho pélvico. No pós-operatório de câncer de mama, a atuação tem enfoque 
nas limitações físicas e emocionais. Na gestação, a conduta baseia- se em orientações teóricas e 
praticas sobre saúde pré natal e preparação para trabalho de parto e pós parto. Além disso, o 
especializando tem a oportunidade de se relacionar com outros profissionais e com os alunos que 
realizam o estágio supervisionado na clinica, o que permite um maior conhecimento e 
aprimoramento na especialidade.  Qualificar os profissionais fisioterapeutas com base no 
aprofundamento teórico-científico e prático, desenvolvendo habilidades especifica para atuação 
na área da uroginecologia e obstetrícia.    A especialização é de fundamental importância para o 
fisioterapeuta, pois o mesmo tem a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos, aprender 
novas técnicas de avaliação e tratamento, alem de sair preparado para o mercado de trabalho 
com uma formação completa na área da uroginecologia e obstetrícia.     O curso de especialização 
em fisioterapia aplicado a uroginecologia e obstetrícia ocorre no Centro de Reabilitação de 
Fisioterapia (Ceafir) na FCT/UNESP de Presidente Prudente, com carga horária total de 1.180 
horas, no período da manhã nas terças e quintas-feiras e no período da tarde nas segundas e 
sextas-feiras. O aluno da especialização juntamente com os residentes prestam assistência aos 
alunos do terceiro ano do curso de fisioterapia durante o período de estágio supervisionado. Além 
disso, o especializando atende pacientes individualizados e em grupo nos dias de estágio e nas 
quartas-feiras no período da manhã acompanha as aulas teóricas e práticas da disciplina 
ministrada pela professora e supervisora do setor de uroginecologia e obstetrícia. A especialização 
também oferece aulas da disciplina de Metodologia da pesquisa científica e estatística, no qual o 
especializando potencializa seus fundamentos para elaboração de um artigo cientifico que deve 
ser realizado durante o período da especialização.     
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ATUAÇÃO DA RESIDÊNCIA EM FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER DA FCT/ UNESP NO 
TRABALHO DE PARTO NO HOSPITAL ESTADUAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
SARAH BERNARDO DA ROCHA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DANIELA TANAJURA CALDEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MAYANE SANTOS ARANTES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
EDNA MARIA DO CARMO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o objetivo da assistência a mulher, inclusive no 
momento do parto, deve resultar em mulheres e bebês sadios, com o mínimo de intervenção 
médica, compatível com a segurança e uma equipe multiprossional que favoreça a humanização e 
cuidado materno. O treinamento teórico e prático sobre o trabalho de parto (TP), deve ser iniciado 
no pré natal para que a gestante reconheça e tenha percepção corporal e entenda sobre sinais e 
sintomas de TP, quando se dirigir a maternidade e sobre a contração.  O fisioterapeuta é um 
profissional que pode estar capacitado a contribuir na humanização do atendimento na gestação e 
nas fases de parto, pois trabalha otimizando a fisiologia humana.    Podemos concluir que: A) a 
atenção e presença do profissional fisioterapeuta no TP é essencial no cuidado materno, B) 
Importante o papel da fisioterapia no pré natal para que cheguem treinadas no TP, C) Após 
aplicação das técnicas relatavam alívio na contração, na ansiedade e medo, D) A maioria que 
evoluiu no TP com a fisioterapia deixaram de pedir analgesia e anestesia.      No período de agosto 
de 2015 a junho de 2016, a Residência de Fisioterapia na área da saúde da mulher da FCT/UNESP, 
realizou uma parceria com o Hospital Estadual de Presidente Prudente. Os objetivos foram 
explicar como o fisioterapeuta podia ajudar com técnicas não farmacológicas noTP, explicando 
sobre duração, evolução, sinais e sintomas, para diminuição da percepção da contração dolorosa, 
ansiedade, medo e tempo de parto. Os critérios para realização da intervenção da fisioterapia 
eram gestantes sem qualquer complicação obstétrica admitidas na maternidade que após a pré 
consulta eram encaminhadas ao setor de pré parto. Nesse momento, após apresentação do 
serviço da fisioterapia era utilizado diferentes técnicas: exercício em bola suíça, contração e 
relaxamento de musculatura do assoalho pélvico e transverso do abdômen; massoterapia em 
região lombar e sacral, respiração durante e intervalos da contração, consciência corporal, 
deambulação, técnica de vibração sacral e também o banho de chuveiro. O serviço era realizado 
duas vezes por semana, pela manha e por 04 horas. Foram atendidas em média 72 gestantes pela 
fisioterapia, independente do período de dilatação. Destas, 05 a fisioterapia conseguiu 
acompanhar a evolução do parto normal. As restantes não foram acompanhadas até o momento 
do parto porque os residentes só permaneciam 04 horas no serviço    
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇA COM DISTROFIA MUSCULAR 
CONGÊNITA: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
ISABELA BORTOLIM FRASSON - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
KATIANE MAYARA GUERRERO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

SILAS DE OLIVEIRA DAMASCENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MAGDA CAMPOS CURCINO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LARISSA BORBA ANDRÉ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

TÂNIA CRISTINA BOFI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

A distrofia muscular congênita (DMC) compõe um grupo de miopatias que causa hipotonia, 
fraqueza muscular e alterações distróficas histológicas no tecido muscular esquelético. Alguns 
tipos são devido á deficiência genética de diversas proteínas, como do colágeno VI, que apresenta 
alterações, caracterizada por retrações articulares proximais dos membros, hiperextensibilidade 
das articulações distais, fraqueza e atrofia muscular difusa. Diante disso, torna-se necessária a 
avaliação do desenvolvimento motor (DM), para tal temos a Escala de Desenvolvimento Motor 
(EDM), um conjunto de provas de dificuldade graduada, usada para avaliar a motricidade fina, 
motricidade global, equilíbrio, esquema corporal/rapidez, organização espacial, 
linguagem/organização temporal e lateralidade em crianças dos 2 aos 11 anos, considerando 
êxitos e fracassos. Avaliar o DM de uma criança de DMC por déficit de colágeno VI.    Concluímos 
sobre a importância e relevância do projeto que constitui uma abordagem que visa promover o 
desenvolvimento e o bem-estar das crianças, minimizando atrasos no desenvolvimento; 
prevenindo deterioração funcional; promovendo capacidades parenterais adaptativas e 
funcionamento familiar em geral. Ajudando, assim, a construir uma sociedade inclusiva e coesa 
que esteja atenta aos direitos das crianças e de suas famílias.     É um relato de experiência de 
atividade desenvolvida no projeto de Extensão do Laboratório de Psicomotricidade da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho que visa 
detectar e intervir precocemente em pré escolares de Presidente Prudente, quanto mais cedo é 
observado/diagnosticado a dificuldade no desenvolvimento e há a intervenção planejada com a 
criança, mais condições de superação há. Partindo desta constatação é que justifica a proposta do 
Programa de Detecção e Intervenção Precoce na Educação Infantil da rede municipal de Educação, 
foi encaminhada pela escola para o projeto uma criança do sexo feminino com idade cronológica 
de 4 anos e com quedas recorrentes. Como instrumento de avaliação, utilizamos a EDM. Os 
resultados apontaram na motricidade fina, esquema corporal/rapidez, organização espaço 
temporal e linguagem desenvolvimento dentro do esperado. Todavia, na motricidade global e 
equilíbrio obteve desempenho muito inferior. Diante dos resultados, solicitamos investigação 
clínica que identificou DMC por déficit de colágeno VI.     
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR EM CRIANÇAS DE UM PROJETO EDUCACIONAL DA 

CIDADE DE LONDRINA/PR. 
 

KATIANE MAYARA GUERRERO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LARISSA BORBA ANDRÉ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
FABIANA ARAÚJO SILVA - UNESP-PP 

CARLA DE OLIVEIRA CARLETTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
SILAS DE OLIVEIRA DAMASCENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA PAULA GUIRRO DEFENDE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ALLINE SAYURI TACAKI ALVES - ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - FACULDADE DE CIÊNCIAS 

E TECNOLOGIA FCT/UNESP 
CAROLINE NUNES GONZAGA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANDRESSA SAMPAIO PERERIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

TÂNIA CRISTINA BOFI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

No processo maturacional, o desenvolvimento motor é tido como a capacidade do ser humano 
desempenhar atividades cada vez mais complexas. Este processo evolutivo firma-se, diante do 
pressuposto que se inicia ante um movimento rudimentar e este sofre adaptações progressivas 
até ser executado de forma organizada. Baseado nisto, se faz necessário utilizar meios para avaliar 
a evolução motora, destacando-se a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM). Diante do exposto, 
o objetivo foi avaliar o Desenvolvimento Motor de crianças de um projeto educacional da cidade 
de Londrina/Pr    Os resultados obtidos enfatizam a importância da avaliação do desenvolvimento 
motor em crianças típicas, na qual permite identificar possíveis déficits, além disso, os resultados 
contribuem para a elaboração de atividades adequadas para os participantes do projeto, fazendo-
se necessário estruturar experiências motoras significativas apropriadas para seus níveis de 
desenvolvimento.     Realizada na cidade de Londrina/Pr, com crianças pertencentes ao projeto 
educacional cristal II moradores do condomínio Cristal - CDHU, com intervenções pedagógicas 
onde são realizadas aulas de reforço, inglês, e jogos para crianças/adolescentes carentes de 0 a 15 
anos. Para a realização da atividade, foi divulgado para os pais e responsáveis a data, o local, 
horário, além de folhetim informativo sobre a importância da avaliação motora. O instrumento 
utilizado foi a EDM, que consiste em uma bateria de testes usada para avaliar o desenvolvimento 
motor de crianças dos 2 aos 11 anos de idade. Aborda as áreas: motricidade fina, motricidade 
global, equilíbrio, esquema corporal/rapidez, organização espacial, linguagem/organização 
temporal e lateralidade. Seus resultados possibilitam determinar o avanço ou atraso motor no 
aspecto avaliado. A amostragem foi composta por 32 crianças de 2 a 11 anos com idade 
cronológica média de 80,31±33,41 meses. A avaliação foi realizada em um único dia no salão do 
projeto, contando com a presença de 10 avaliadores treinados. Segundo a avaliação realizada 
9,37% das crianças estão classificadas com desenvolvimento Muito Inferior e Inferior, 43,75% 
como Normal Baixo, 40,62% como Normal Médio e 6,25% como Normal Alto. A área na qual a 
maioria das crianças (71,87%) apresentou abaixo da idade cronológica foi a de Motricidade Fina e 
a área que menos crianças (34,37%) apresentaram déficits foi a Organização Espacial.     
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AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIABETES 
TIPO I - RELATO DE EXTENSÃO 

 
THAYNÁ ARAUJO MAIOLINI COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JADYSOUZA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA HENIS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O indivíduo com diabetes mellitus tipo I (DM1) apresenta diversas complicações físicas, psíquicas e 
sociais. Porém, estes indivíduos podem estar sujeitos a outros comprometimentos, como 
alterações posturais e respiratórias, como qualquer outro, o que justifica a necessidade da visão 
global do paciente durante a formação acadêmica, e não apenas foco no diagnóstico 
central. Deste modo, o objetivo foi relatar as atividades de um projeto de extensão a que aborda o 
atendimento fisioterapêutico de adolescentes com DM1.     Deste modo, os acadêmicos 
envolvidos neste projeto de extensão tiveram que executar atividades que exigiram diversos 
conhecimentos devido à necessidade de atuação global do paciente não somente privilegiar o 
principal diagnóstico.      Trata-se de um relato de um projeto de extensão realizado na Unoeste 
cujo título é: "Avaliação e intervenção fisioterapêutica em crianças e adolescentes com diabetes 
tipo I". Num primeiro momento havia 12 crianças e adolescentes com triagem na clínica de 
fisioterapia para com diagnóstico de DM1. Foram contactados e apenas um adolescente 
participou efetivamente de todas as etapas do projeto. O adolescente em questão, sexo masculino 
com 16 anos de idade cronológica, apresentou IMC/idade de 18,5 kg/m² classificado em eutrófico 
pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Para a análise da postura, utilizou-se do 
Instrumento de Avaliação Postural, o qual demonstrou a presença de escoliose em "C", com 
gibosidade no lado esquerdo. Na prova de função pulmonar foi observado um leve distúrbio 
restritivo, possivelmente devido a alteração postural. O tratamento fisioterapêutico foi realizado 
por quatro meses, sendo composto por duas sessões semanais, com duração de uma hora, com 
verificação da glicemia e de dados vitais no início e no final de cada sessão. As sessões eram 
compostas pela prática de exercícios físicos ativos e resistidos para melhora da postura, respiração 
e equilíbrio. Não foram visualizadas mudanças nos achados dos diversos instrumentos utilizados, 
porém a cada sessão de terapia ocorria declínio da glicemia, sendo alcançados parâmetros 
normais. Além disso, o adolescente relatou não mais fazer uso da insulina de regulação após ter 
iniciado o acompanhamento fisioterapêutico, situação que era constante na sua rotina.    
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CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS DE ANEURISMA POPLÍTEO - RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

JORGE LUIS CASTRO DEMORI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ROSELAINE PALHARES ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Das alterações vasculares periféricas, o aneurisma da artéria poplítea (AAP) é o mais comum e 
constitui cerca de 70 a 80% destas alterações. Possui origem etiológica a partir de uma 
arteriosclerose. É prevalente no gênero masculino com idade média igual ou superior a 65 anos, 
observado uni ou bilateral, sendo este último, o mais frequente. Os principais sinais e sintomas 
são: dor no repouso, extremidade geladas, ausência do pulso distal, compressão venosa e/ ou 
nervosa, podendo levar a amputação do membro raramente. No entanto, os movimentos dos 
membros inferiores são preservados. O estudo das alterações sistêmicas se faz necessário para 
obter dados para complementar e precisar com excelência o diagnóstico clínico e indicação 
cirúrgica.  O objetivo do estudo foi relatar uma experiência anatômica durante aula prática e 
descrever as características anatômicas observadas num aneurisma de artéria poplítea.    Podemos 
concluir que as aulas de anatomia humana tem fundamental importância para o conhecimento do 
corpo humano pelo discente e que o aneurisma de artéria poplítea é uma alteração que segunda a 
literatura, é bastante sub-diagnosticada, sendo seu diagnóstico realizado no contexto de 
urgência.    Unoeste  A experiência ocorreu durante aula prática (monitoria). Foi observado um 
aneurisma de artéria poplítea de um membro inferior esquerdo de cadáver do gênero masculino. 
Logo que observado, os professores mensuraram a dilatação com um paquímetro digital da marca 
Mytutoya. Foram verificados a sua largura e comprimento em milímetros. As medidas da largura e 
comprimento foram, respectivamente: 20.94mm e 62.15mm. As regiões proximal e distal da 
artéria poplítea foram medidas com distância de 5mm do aneurisma, com largura de 14mm e 8 
mm, respectivamente. Os aneurismas estavam localizados no terço distal da coxa, dispostos de 
forma saliente e medialmente a veia poplítea. Após as mensurações, foram seccionados os vasos e 
observado a presença de coágulo no interior da alteração.    
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MONITORIA DE ANATOMIA HUMANA II E SUA RELAÇÃO COM O CRESCIMENTO ACADÊMICO DE 
ALUNOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
RODRIGO MARTINS DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Segundo o predito pela missão da UNOESTE, a Universidade do Oeste Paulista tem como missão 
desenvolver a educação num ambiente inovador e crítico-reflexivo, pelo exercício das atividades 
de Ensino, Pesquisa e Extensão nas diversas áreas do conhecimento científico, humanístico e 
tecnológico, contribuindo para a formação de profissionais cidadãos comprometidos com a 
responsabilidade social e ambiental. Observamos através disso a preocupação da instituição em 
proporcionar o ambiente descrito acima, onde podemos observar dentro do âmbito ensino a 
oportunidade de ser monitor. Em breves palavras a monitoria é uma oportunidade extra de 
estudo oferecida pelo curso de fisioterapia da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), a qual é 
dada através de aulas praticas de estudo onde os discentes selecionados auxiliam no estudo dos 
novos estudantes o que possibilita melhor compreensão do conteúdo. Por tratar-se de uma 
matéria considerada de alta complexidade no meio discente, a monitoria entra como instrumento 
de auxilio ao estudante para melhor compreensão e conquista de êxito na disciplina. O objetivo da 
monitoria é, além de proporcionar um tempo extra de estudo, ajudar no crescimento acadêmico 
de alunos de ambas as partes, sejam eles monitores ou frequentadores das aulas de 
estudo.    Através dos preditos observamos a importância da monitoria na vida do acadêmico, pois 
através dela há sucesso do aprendizado, o que a torna essencial não apenas na matéria de 
anatomia humana II, mas sim em todas as matérias que forem possíveis haver monitores, para 
que haja crescimento e desenvolvimento social e acadêmico dentro da faculdade.    Unoeste As 
aulas de estudo acontecem sempre num mesmo dia da semana e horário. Os técnicos do 
laboratório distribuem as peças anatômicas sobre as bancadas. Neste momento, os discentes 
podem tirar dúvidas das estruturas já estudadas com o professor. Os monitores auxiliam, a partir 
deste momento, os alunos a sanar suas dúvidas, o que torna este momento importante para o 
aprimoramento da Anatomia Humana II, pelo aluno monitor. Relatar a experiência quanto aluno é 
gratificante, pois ao ser monitor foi possível não só alcançar os objetivos do momento de estudo, 
como também promover a interação social com os alunos e monitores, fato este que permite o 
compartilhar de experiências entre os mesmos, o que traz desenvolvimento de um pensamento 
crítico-reflexivo.    
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ORIENTAÇÃO POSTURAL PARA ADOLESCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E PREPARAÇÃO 
PARA O MERCADO DE TRABALHO - RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
FERNANDO LEITE VERGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AMANDA CASOTTI SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANA FERNANDES PELLOSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIANA LAMBER DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 
MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

É comum a presença de diversas alterações posturais na adolescência devido às modificações 
antropométricas e de estilo de vida. Dentre estas podem se destacar o sedentarismo associado à 
manutenção de posturas inadequadas por longos períodos de tempo, durante o estudo, trabalho e 
lazer.  Sendo assim, o objetivo deste relato foi descrever os resultados obtidos a partir do 
desenvolvimento de um projeto de extensão com foco na saúde postural de 
adolescentes.    Portanto, este relato de experiência demonstra a importância de ações de 
extensão na saúde nesta população, as quais são comumente preteridas, além da possibilidade do 
surgimento de pesquisas científicas nesta área.      O surgimento deste projeto foi devido à 
observação dos profissionais atuantes em uma instituição de ensino e preparação para o mercado 
de trabalho a cerca da inadequada postura visualizada nos adolescentes frequentadores desta 
instituição em Presidente Prudente. Assim, o curso de Fisioterapia da Unoeste foi convidado a 
desenvolver um projeto de extensão para orientação destes adolescentes, no qual participaram 
das atividades 151 adolescentes com idade entre 15 e 18 anos e 5 acadêmicos da graduação em 
Fisioterapia que executaram as atividades do projeto, divididas em três etapas: Palestra 
informativa sobre possíveis alterações posturais nesta população e orientações com 
demonstração quanto à postura correta no dia a dia e no trabalho; Entrega de panfleto 
informativo para reforço das informações transmitidas anteriormente; Avaliação Postural em 
dupla para que estes desenvolvessem análise critica da sua postura e do colega. Verificou-se alta 
prevalência de alterações posturais nesta população, as quais necessitam de tratamento 
fisioterapêutico. Neste contexto, será desenvolvido um projeto de iniciação científica de 
intervenção em loco destas alterações posturais e acompanhamento dos adolescentes.     
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PERCEPÇÃO DO FISIOTERAPEUTA FRENTE À BAIXA ADESÃO AO TRATAMENTO POR MULHERES 
COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

 
GIOVANA GOMES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DAIANE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELE DOS SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Definida como perda involuntária de urina, a incontinência urinária (IU), afeta cerca de 8milhões 
de brasileiros. Por acreditar que seja uma condição natural da idade muitos não procuram os 
serviços de saúde. A IU pode gerar consequências que envolvem aspectos psicossociais, refletindo 
na diminuição da qualidade de vida, limitando sua autonomia e reduzindo sua autoestima. Os 
pacientes convivem com tal queixa por muitos anos, sem falar sobre o assunto. Estudos apontam 
a IU como um sinal precoce de pré-fragilidade e fragilidade no idoso e está associada ao risco 
aumentado de declínio funcional, principal marcador de institucionalização. Sendo assim, faz-se 
necessário identificar e intervir nesta população para minimizar as disfunções relacionadas à IU 
para manutenção da qualidade de vida e autonomia do idoso. Relatar a percepção do 
fisioterapeuta sobre auto aceitação e a qualidade de vida em idosos com IU participantes uma 
academia de saúde de um Centro de Referencia do Idoso (CRI) de uma cidade do interior 
paulista.    Esta experiência nos proporcionou melhor entendimento sobre abordagem de grupos. 
A falta de conhecimento da população e negação sobre determinado comprometimento é uma 
das principais causas de baixa adesão aos tratamentos, sendo um fator agravante à saúde. Faz-se 
necessário realizar atividades de educação em saúde com abordagem multiprofissional visto que 
há muitas questões envolvidas no processo saúde-doença, com o objetivo de promover a 
integralidade do cuidado para a melhora da qualidade de vida, postergando o declínio funcional 
e/ou possível institucionalização.     Todos os integrantes da academia de saúde passaram por uma 
avaliação global, dentre os tópicos desta foi questionado sobre a presença de IU. A questão foi 
abordada da seguinte forma: "Se você tiver com muita vontade de urinar e tossir ou expirar tem 
perda de urina?" os que responderam "sim" foram classificados como incontinentes, sendo estes, 
78 mulheres e 8homens. Diante o elevado número de casos realizou-se em um segundo momento 
uma palestra informativa com todos os integrantes, sobre comprometimento, causas e 
tratamento da IU. Ao final foi feito o convite para uma avaliação mais detalhada para inclusão em 
um grupo de exercícios específicos. Os homens que apresentaram tal queixa foram encaminhados 
a um centro de tratamento especializado. Dentre as mulheres com tal queixa foram avaliadas 
apenas 32 (41,02%), as demais negaram tal comprometimento e/ou não compareceram na 
avaliação.    
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PERCEPÇÃO DO FISIOTERAPEUTA QUANTO Á EFICÁCIA DO MÉTODO ESCOLA DE POSTURA EM UM 
CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO NO INTERIOR PAULISTA 

 
DAIANE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAYLA SAYURI SUZUKI CALDERON - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WILLYS TRISTÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Atualmente a lombalgia é uma das questões de saúde pública mais discutidas em todo o mundo, 
segundo a Organização Mundial de Saúde 65 a 80% da população possuem ou possuirá, um dia, 
quadro clínico da mesma. Devido às alterações fisiológicas do envelhecimento a população idosa é 
susceptível a desenvolver tal quadro, podendo evoluir para uma incapacidade significativa, 
resultando em perda de independência. Em 1969 a fisioterapeuta sueca Mariane Zachrisson-
Forssell criou a "Escola de Postura" com o objetivo de educar e aconselhar a postura de indivíduos 
com dores nas costas, capacitando-os a se protegerem ativamente de lesões na coluna por meio 
de atividades teórico-práticas. A escola de coluna é um recurso que visa promover educação e 
promoção à saúde proporcionando ao paciente conhecimento para autonomia do autocuidado. 
Tendo em vista as alterações do envelhecimento e a necessidade de manutenção da 
independência e autonomia do idoso faz-se necessário uma abordagem específica.  Relatar as 
percepções do fisioterapeuta durante uma "oficina de coluna" baseada no método "Escola de 
Postura" em uma academia de um Centro de Referencia do Idoso (CRI) de uma cidade do interior 
paulista.    Esta experiência nos proporcionou melhor entendimento sobre a educação em saúde, 
estreitando os laços com a população de forma que a não criar barreiras hierárquicas entre a 
equipe de saúde e o usuário. Tal ação evidenciou que é possível discutir saúde com a população 
sem perder a cientificidade. A ação resultou na redução da dor lombar, melhora do 
autoconhecimento corporal e autonomia dos participantes.      A oficina foi realizada em quatro 
encontros, abordando semanalmente temas como noções básicas de anatomia e biomecânica 
vertebral, patologias comuns desta região, posturas corretas para realização das atividades básicas 
de vida diária e entrega um folder com orientações de exercícios para redução da dor lombar. 
Também foram realizados exercícios de alongamentos, fortalecimento muscular de tronco, 
assoalho pélvico e membros inferiores. Ao final de cada encontro foi aberto um momento para os 
participantes darem seu feedback, evidenciando pontos positivos e a serem melhorados. Os 
participantes interagiam com o terapeuta, abordando questões cotidianas e enfatizaram a 
importância do autoconhecimento corporal na melhora da qualidade de vida.    
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RELATO DA PRODUÇÂO CIENTÍFICA DO PROJETO DE EXTENSÃO: EXERCÍCIOS POSTURAIS PARA 
ACADÊMICOS DA FISIOTERAPIA 

 
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RODRIGO MARTINS DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARILZA RODRIGUES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JAÍNE LOPES FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LAYS FERNANDA MENESES RAMOS DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA HENIS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 

MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Como uma das dimensões pedagógicas universitárias, pode-se citar o projeto de extensão, no qual 
discentes e docentes envolvidos vivenciam o processo ensino-aprendizagem além dos limites da 
sala de aula. Existem várias formas de atividades de extensão, dentre estas, pode-se pontuar 
devido caráter inovador, aquela em que o próprio acadêmico é o publico alvo da ação. Deste 
modo, este relato tem como objetivo apresentar a produção científica e a aprendizagem 
acadêmica de um projeto de extensão com foco na postura.     Portanto, este projeto de extensão 
proporcionou aos acadêmicos envolvidos diversas experiências: os acadêmicos iniciantes foram 
capacitados para o atendimento fisioterapêutico de pessoas com alterações posturais, os líderes 
evoluíram do conhecimento específico e prático, ambos participaram efetivamente das atividades 
de pesquisa anteriormente descritas. Sendo assim, enfatiza-se a importância da realização de 
projetos que associem conhecimento específico de uma determinada temática, interação de 
acadêmicos e preparação para atuação profissional (clínica ou acadêmica), sendo essenciais estas 
experiências no processo de formação do aluno da graduação na área da saúde.    Unoeste  O 
projeto de extensão desenvolvido na Unoeste intitulado "Exercícios posturais para acadêmicos da 
fisioterapia" ocorre desde Agosto de 2012. Seu principal objetivo é promover a capacitação de 
acadêmicos do curso de fisioterapia para o atendimento de pacientes com alterações posturais. O 
cadastramento ocorre semestralmente, com público em média de 50 acadêmicos iniciantes na 
atividade e outros 5 denominados de líderes (que já participaram anteriormente como iniciantes). 
Dentro deste contexto, este projeto incentivou outras dimensões acadêmicas, tais como: 3 
projetos de iniciação científica com foco: 1) na observação das alterações funcionais respiratórias 
(em processo de cadastramento), 2) na execução para análise das técnicas de Pilates® e 
cinesioterapia tradicional (processo de tabulação de dados), 3) na postura, ansiedade e nível de 
atividade física (em processo de envio para revista científica); e 3 apresentações de resumos em 
eventos (um internacional, um latino americano e outro regional). Outro ponto importante foi à 
transferência da aprendizagem que pôde ser observada na execução dos métodos e técnicas 
vivenciadas nas etapas do projeto nos atendimentos em aulas práticas, estágios e até mesmo, em 
outras atividades extensivas nas diversas áreas clínicas da fisioterapia.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA DO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE UM CASO COM 
TÍBIA VARA DE BLOUNT  

 
BRUNA HENIS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUANA MARTINS DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 
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A prática fisioterapêutica supervisionada envolve o atendimento de diversos casos, dentre estes, 
pode-se citar tíbia vara de blount (TVB) que é raro, de causa desconhecida e que acomete a 
porção medial da placa de crescimento da tíbia proximal, que pode ser uni ou bilateral.  Portanto o 
objetivo foi relatar a experiência acadêmica durante o atendimento fisioterapêutico de um caso 
com tíbia vara de blount.     Portanto, foi importante para o acadêmico o atendimento e 
acompanhamento deste caso raro no estágio supervisionado, devido à ampliação dos seus 
conhecimentos, o que pode favorecer na tomada de decisões de futuras intervenções 
semelhantes.     Relato de experiência de um atendimento fisioterapêutico de uma criança do sexo 
masculino, com idade cronológica de 6 anos, a qual foi encaminhada a fisioterapia com o 
diagnóstico TVB. Na anamnese a mãe relata que a criança apresentou desenvolvimento motor 
adequado, percebeu apenas desalinhamento do joelho esquerdo em geno varo. O médico pôde 
diferenciar o quadro do geno varo fisiológico pela medida do ângulo de metáfise-diafisário, pela 
imagem radiográfica, que no caso apresentou 22° e quando se encontra maior que 15º, sugere a 
presença da doença. Foi então encaminhado à fisioterapia. Na avaliação realizada apresentou 
circunferência abdominal de 80 cm, índice de massa corporal 26 com escore Z acima de 3 
(obesidade grave). Além de apresentar comprometimentos como: fraqueza muscular, 
encurtamento muscular, pé plano, adução dos pés ao andar e ligeira descoordenação motora. As 
sessões fisioterapêuticas eram realizadas duas vezes na semana com duração de uma hora, em 
piscina e solo por seis meses. Foi também encaminhado à nutricionista para associar o tratamento 
fisioterapêutico com uma melhora na alimentação para auxiliar na perda de peso. Na avaliação 
inicial pelo Teste de Coordenação Corporal (KTK), a criança apresentou quociente motor de 115 
pontos, tendo como resultado coordenação normal e este achado manteve-se na avaliação final. 
Porém, a criança apresentou diminuição do peso, com a melhora da classificação para obesidade, 
diminuição da circunferência abdominal (78 cm), melhora da elasticidade e da força muscular de 
membros inferiores o que resultou visualmente em um melhor alinhamento do joelho. A criança 
retornou ao médico e aguarda para realizar nova radiografia.     
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A prática supervisionada em fisioterapia abrange o atendimento de diversos pacientes, inclusive o 
estudo de casos incomuns os quais podem ser uma ferramenta essencial na formação acadêmica. 
Dentre estes casos encontra-se o de hemivértebra (HV), que se caracteriza pela má formação de 
uma ou mais vértebras.  Portanto, o objetivo foi relatar a experiência acadêmica pela evolução 
postural de um caso raro com HV, após intervenção fisioterapêutica.    Portanto, o 
acompanhamento deste caso, exigiu dos acadêmicos busca de conhecimentos, possibilitou a 
melhora do paciente, impediu futuras complicações devido ao seu diagnóstico e contribuiu com 
bagagem clínica que levará para demais atividades acadêmicas e para a sua vida 
profissional.      Trata-se de um relato de experiência de alunos do estágio supervisionado, que 
acompanharam o tratamento fisioterapêutico de uma criança, que foi encaminhada com outro 
diagnóstico a fisioterapia, sendo constatada a presença de hemivertebra e escoliose, 
posteriormente. Durante a avaliações os alunos observaram a não utilização do membro superior 
e assimetria em consequência da HV. Os acadêmicos seguiram com os objetivos de ganhar força 
muscular dos membros, aumentar amplitude de movimento e estimular a simetria corporal. 
Passados dois anos após outra avaliação constatou alterações posturais. Logo, os objetivos 
seguiram os mesmos, mas com foco em fortalecimento de tronco e membros para diminuir 
complicações da escoliose. Há 4 anos, o paciente relatou presença de dor na parte póstero-
superior do tronco, acrescentando mais um objetivo: diminuir o quadro álgico. Neste ano o 
paciente relatou aos acadêmicos que as dores cessaram, porém, nas avaliações as alterações 
posturais ainda permanecem devido sua escoliose ser estruturada. Atualmente mantem-se os 
objetivos fisioterapêuticos para manutenção do quadro clínico. Os alunos presenciaram que o 
tratamento fisioterapêutico foi eficaz, com alcance de todos os objetivos, porém, enfatiza-se a 
importância da continuidade da intervenção para a manutenção da postura e evitar o 
agravamento da escoliose e também recidiva do quadro álgico. Para os acadêmicos, acompanhar a 
um caso como este possibilitou prepará-los para casos semelhantes, os quais necessitem do 
atendimento fisioterapêutico em longo prazo.    
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O estágio supervisionado de Fisioterapia em Pediatria compreende o atendimento de diversos 
casos de pacientes, fato que inclui casos raros, como a síndrome do X frágil (SXF). Esta é uma 
alteração genética que apresenta déficit cognitivo, que pode estar associado a distúrbios 
comportamentais. Sendo assim, o objetivo foi relatar a experiência acadêmica na evolução motora 
de um caso de SXF com pós-operatório de tumor cerebral após um ano de intervenção 
fisioterapêutica durante a prática supervisionada.    Portanto, o acadêmico participante deste 
estágio supervisionado teve experiência ímpar na sua formação acadêmica, pois conviveu com um 
caso raro e complexo que pode proporcionar subsídios para futuras intervenções.      Relato de 
experiência do atendimento fisioterapêutico de um adolescente do sexo masculino, com 18 anos 
de idade, que foi encaminhado para a clínica de fisioterapia do interior paulista devido aos 
acometimentos apresentados no pós-operatório de retirada de um tumor cerebral. Na anamnese 
a mãe relata que o filho nasceu de parto normal, não sendo percebido nenhum sintoma 
relacionado à SXF. Em 2006 o indivíduo foi levado para APAE pela mãe, onde realizou o cariótipo e 
determinou-se o diagnóstico clínico de SXF. Em fevereiro de 2014, foi constatado um tumor 
cerebral de origem desconhecida, o qual foi retirado após um mês. A retirada do tumor ocasionou 
sequelas motoras, cognitivas e circulatórias. Foram realizadas duas sessões por semana, no 
período de um ano com uso de técnicas de alongamentos globais para membros superiores e 
inferiores, mobilização passiva das articulações, exercícios de propriocepção, fortalecimento de 
tronco, exercícios passivos e ativos. Em 2016, apresentou melhora no encurtamento muscular, na 
amplitude de movimento e na força muscular. Em relação à motricidade, o adolescente adquiriu 
controle de tronco com melhora da espasticidade. Porém, ainda apresentava déficit nas reações 
de proteção e endireitamento na posição sentada e fraqueza da musculatura abdominal, 
comprometimentos que enfatizam a necessidade de continuidade do tratamento 
fisioterapêutico.    
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Casos raros fazem parte da rotina clínica e são importantes para a formação acadêmica do 
fisioterapeuta. O caso a seguir trata-se de uma criança com Encefalopatia Mitocondrial (EM), 
doença mitocondrial neurodegenerativa de transmissão materna e de desenvolvimento 
progressivo, com fenótipo clínico muito variável, que aparece geralmente na infância. Portanto, o 
objetivo deste estudo foi relatar a evolução motora de um caso de EM.     Portanto, o atendimento 
deste caso proporcionou ao acadêmico uma visão ampla, para melhor aperfeiçoamento de seus 
conhecimentos, o que pode auxiliar em futuras intervenções de casos raros.     Trata-se de um 
relato de experiência do atendimento fisioterapêutico em uma criança do sexo feminino, com 10 
anos de idade, encaminhada a uma clínica de fisioterapia. Na anamnese a mãe relata gravidez sem 
complicações e parto normal. Com o passar do tempo percebeu que a criança era muito magra, 
hipotônica e aos 6 meses ainda não tinha controle de cabeça. Ao procurar o médico foi 
encaminhada para a fisioterapia aos 10 meses, com diagnóstico não conclusivo e iniciou 
tratamento de intervenção precoce. Ao passar por um geneticista, realizou exames e concluiu 
diagnóstico de EM com espectro autista. Continuou o tratamento fisioterapêutico com foco em 
obter controle de cabeça e tronco. Aos 6 anos iniciou trabalho de hidroterapia e hipoterapia com 
os quais continuam até os dias atuais, pois ainda apresenta fraqueza muscular, déficit de equilíbrio 
e dificuldade em correr, pular e subir escadas. As quedas diminuíram após o início do trabalho na 
piscina terapêutica. No início da intervenção ao realizar o teste Inventário Portage 
Operacionalizado a criança não obteve pontuação em nenhuma área e atualmente conseguiu: na 
área de socialização de(0-1ano)=67%, cognição (0-1ano)=21%, linguagem (0-1ano)=10%, 
autocuidados (1-2anos)=16% e desenvolvimento motor (2-3anos)=11%. Na Escala de Classificação 
de Autismo Infantil a pontuação total obtida foi de 56,5 com escore de autismo grave. A 
continuidade da intervenção é essencial para progredir o desenvolvimento da criança e manter os 
ganhos obtidos, favorecendo a qualidade de vida e refletindo em uma menor dependência nas 
atividades de vida diária. Foi observada a evolução motora no caso de alta complexidade de EM 
após a intervenção    
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Os indivíduos com alterações congênitas são exemplos de diagnósticos que devem ser tratados 
pela fisioterapia e o contato com esses pacientes devem fazer parte da experiência acadêmica 
durante a formação universitária. Dentre essas alterações pode-se citar o pé torto congênito e a 
artrogripose, ambas caracterizadas por grande rigidez e deformidades articulares. Portanto, o 
objetivo deste estudo foi de relatar a experiência acadêmica na evolução motora de uma criança 
com artrogripose associada a pé torto congênito após intervenção fisioterapêutica.     Portanto 
pode-se concluir que o atendimento deste caso durante a prática supervisionada, trouxe para os 
acadêmicos novos conhecimentos clínicos, o que permite melhores decisões durante o 
atendimento a pacientes com casos semelhantes durante o estágio ou na sua vida 
profissional.     Trata-se de um relato de experiência do atendimento fisioterapêutico por um ano 
de uma criança, sexo feminino, atualmente com 2 anos e 3 meses de idade cronológica, 
diagnosticada ao nascer com pé torto congênito e artrogripose. As sessões de fisioterapia eram 
realizadas 2 vezes semanais com duração de uma hora, nas quais eram realizadas alongamentos, 
fortalecimentos musculares, manutenção da postura em pé, estimulação de marcha e estimulação 
de motricidade fina. Foram realizadas avaliações fisioterapêuticas, de acordo com Inventário 
Portage Operacionalizado na faixa etária 0-1 ano e pontuou: nas áreas de socialização, cognição, 
linguagem, autocuidados e desenvolvimento motor. Após, um ano de tratamento fisioterapêutico 
realizou uma segunda avaliação (na mesma faixa etária anteriormente avaliada) e com as mesmas 
áreas descritas acima com melhora da pontuação. Além disso evoluiu com melhora da 
manutenção postural ortostática, senta sem apoio, levanta sozinha do chão e necessita de pouco 
apoio no treino de marcha. Observou-se uma evolução no quadro funcional após o tratamento 
proposto, porém para melhor sucesso do desenvolvimento motor da criança enfatiza-se a 
continuidade da intervenção fisioterapêutica. Para o acadêmico este caso clínico proporcionou 
experiência enriquecedora na área de conhecimento da Fisioterapia Pediátrica. Diante destes 
achados pode-se observar a importância de atendimentos como este na prática supervisionada, os 
quais auxilia o acadêmico no atendimento de casos que apresentem alterações congênitas ou em 
outras situações parecidas.     
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Em 2016, o Ministério da Saúde publicou a "Diretrizes de Estimulação Precoce (Crianças de zero a 
3 anos com Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor decorrente de Microcefalia)" com o 
intuito de auxiliar os profissionais da saúde no atendimento de estimulação precoce às crianças de 
zero a 3 anos de idade com microcefalia em virtude de possíveis comprometimentos no 
desenvolvimento. Assim, faz-se necessário o conhecimento da atuação de cada profissional da 
saúde envolvido com estas crianças.  Deste modo, o objetivo desta ação de ensino foi promover a 
integração entre os acadêmicos da medicina e da fisioterapia em relação à atuação 
fisioterapêutica em crianças com déficit do desenvolvimento decorrente de 
microcefalia.     Portanto, conclui-se que ações de ensino que abordem a interdisciplinaridade são 
fundamentais para a formação integral de profissionais da área da saúde em suas 
graduações.      Para isso o curso de Medicina da Unoeste em uma de suas Semanas Integradoras, 
mediante cenário atual da epidemia de microcefalia por infecção congênita de Zika vírus, convidou 
o curso de Fisioterapia para apresentação de uma possível atuação terapêutica em crianças com 
este diagnóstico clínico. A atividade acadêmica ocorreu em duas etapas: na primeira foi 
apresentada pelos acadêmicos da Fisioterapia uma palestra informativa aos acadêmicos da 
Medicina sobre itens da avaliação e métodos de tratamento fisioterapêutico, na qual foi 
ressaltada a importância do encaminhamento médico precoce para a estimulação multidisciplinar 
nestas crianças; já na etapa seguinte, os acadêmicos da Medicina realizaram visita técnica para 
acompanhar os atendimentos fisioterapêuticos de crianças que recebem estimulação precoce na 
Clínica de Fisioterapia da Unoeste, sendo orientados em pequenos grupos pelos acadêmicos da 
Fisioterapia e supervisionados por docente de ambos os cursos. Foi verificado que esta ação 
proporcionou integração entre os acadêmicos em virtude da intensa troca de experiências e 
informações nos diálogos sobre a atuação das profissões citadas, principalmente com 
esclarecimento de questionamentos.     
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A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi criada com objetivo de promover ações de prevenção, 
promoção e recuperação da população baseadas nos princípios do SUS, para isso conta com uma 
equipe mínima e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). O fisioterapeuta está inserido 
neste e ultimamente vem conquistando espaço, devido à necessidade de ampliação e 
fortalecimento das ações da atenção básica. Dentre as ações desenvolvidas pelas equipes está a 
visita domiciliar que é utilizada para viabilizar o cuidado dos indivíduos com algum grau de 
dependência física e que não pode sair do seu domicilio¹. Algumas ESF's contam também com o 
apoio da Residência Multiprofissional em Saúde (RMS), uma Pós-Graduação padrão ouro, voltada 
para a educação em serviço e destinada às categorias que integram a área de saúde. A RMS 
permite aos participantes do programa uma vivência interdisciplinar aprimorando os 
conhecimentos técnicos dos profissionais, cujo o objetivo é garantir a integralidade do 
cuidado. Este relato tem por objetivo relatar a experiência de visitas domiciliares dos residentes 
de Fisioterapia.    Concluímos que o profissional da fisioterapia precisa aguçar sua visão no 
trabalho, para isso faz-se necessário que o olhar integral do indivíduo seja abordado ainda na 
formação do profissional de saúde.     A equipe da RMS é composta por profissionais da área de 
fisioterapia, nutrição, farmácia e enfermagem. Ao longo dos dois anos os profissionais passam por 
diversas áreas, entre elas a atenção básica (ESF). Durante sua passagem por este campo a 
residência precisa atuar como profissional da área e responder às demandas, logo, faz-se 
necessário que os residentes realizem visitas domiciliares em determinados pacientes. Por muito 
tempo a fisioterapia foi vista como reabilitativa, porém esta visão tem mudado ao longo dos anos 
fazendo com que o fisioterapeuta atue também na prevenção. No período de atenção básica foi 
possível vivenciar inúmeras situações do qual o fisioterapeuta era solicitado apenas devido à 
alguma dor ou fratura, porém, ao chegar no domicilio do paciente conseguimos ampliar nossa 
visão, devido ao convívio multiprofissional, observando desde a mobília, uso correto de 
medicamentos, patologias e até mesmo relacionamento familiar, desta forma saímos do modelo 
biomédico e partimos para o modelo biopsicossocial, ampliando não apenas o sucesso no 
tratamento do paciente como também a atuação e importância da fisioterapia neste nível de 
atenção.    
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A gestante passa por diversas transformações provisórias durante a gestação, isso ocorre para que 
seu corpo possa auxiliar na formação do bebe e seu desenvolvimento, dentre elas: modificações 
musculoesqueléticas, alterações no assoalho pélvico, alterações hormonais, modificações de 
postura e deambulação, além de alterações no sistema cardiorrespiratório, desta maneira, as 
modificações trarão consequências como ganho de peso, alterações do centro de gravidade, maior 
flexibilidade das articulações nas regiões sacro-ilíaca e sínfise púbica. O método pilates foi criado 
por Joseph Pilates e tem como principal objetivo a qualidade e precisão dos movimentos, por meio 
da concentração e controle de movimento. O método é indicado para gestante, pois, devido às 
alterações que ocorrem no organismo se faz necessário a pratica de exercícios apropriados para 
seu corpo, além de desenvolver a concentração, equilíbrio, força, coordenação e flexibilidade, e 
pode ser adaptado em fase inicial, intermediário e avançado. Relatar a experiência de trabalho de 
residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso realizado no grupo de 
gestantes de uma Estratégia de Saúde da Família.    Houve relato de melhora no quadro de dor 
pelas participantes, porém houve pouca adesão no projeto. Observa-se que há pouca adesão da 
população nas ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, procurando os serviços de 
saúde já quando os processos de doenças já estão instalados.      O Projeto de Fortalecimento 
Pélvico se deu vislumbrando possíveis complicações que são comuns no envelhecimento, uma vez 
que o número de gestações pode ser um agravante para incontinências urinárias futuras. Os 
residentes levantaram as gestantes que seriam candidatas, realizaram o convite formal e aquelas 
que se interessaram tiveram os prontuários analisados pelas medicas responsáveis da unidade e a 
equipe de residentes. O projeto acontecia todas as segundas-feiras, com duração de 30 minutos 
em uma sala dentro da ESF, os exercícios eram realizados em colchonetes e com bolas, com 
intensidade que respeitava os limites de cada gestante. Os exercícios realizados foram de 
alongamento, fortalecimento e por fim, relaxamento. Os alongamentos eram globais e o 
fortalecimento foi focado em assoalho pélvico e coluna lombar. Entretanto, participaram apenas 
três gestantes dentre 15 gestantes convidadas.    
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VIVÊNCIA DE ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO 
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O envelhecimento é definido como um processo natural, que ocorre progressivamente de modo 
universal onde acontecem inúmeras alterações no funcionamento do organismo. As alterações 
nas funções fisiológicas, psicológicas e sociais, ocorrem de maneira mais rápida e modificam o 
estilo de vida podendo comprometer a saúde, qualidade de vida, devido a todos esses 
fatores.Portanto, é de suma importância para o idoso a realização de atividades físicas para 
postergar as alterações fisiológicas e o declínio funcional, fator importante de institucionalização. 
Quando as atividades são realizadas em grupo, tornam-se mais prazerosas para o idoso,trazendo 
diversos benefícios para saúde, isso ocorre em um centro de referência do idoso de Presidente 
Prudente - SP.  Relatar a experiência de acadêmicos de fisioterapia em um centro de referência do 
idoso em uma cidade do interior paulista.    Este estudo nos proporcionou um melhor 
conhecimento do quanto a atividade física é essencial na qualidade de vida e no processo de 
envelhecimento, postergando as alterações fisiológicas e declínio funcional, melhorando assim os 
aspectos físicos, psíquicos e sociais.Portanto, a atividade física quando realizada em grupos, pode 
ser ainda mais benéfica para o idoso, pois aumenta a socialização.     Observamos durante um mês 
as atividades diárias que eram realizadas com os Idosos pertencentes da unidade. A academia é 
um espaço destinado as atividades em grupo onde qualquer idoso independente, residente da 
cidade pode integrar-se. Atualmente possui cerca de 230 idosos, divididos em três turmas período 
diferentes. São realizados exercícios de alongamento, equilíbrio, propriocepção, coordenação, 
ativos livres, resistidos, com duração de 40 minutos cada turma. Os exercícios são comandados 
pelo fisioterapeuta contratado, que explica as atividades de forma lúdica para melhor 
compreensão. Também costumaorganizar as atividades com os idosos como, ida a pesqueiros, 
bingos, festas juninas,e confraternizações. Alguns dos idosos nos relataram que após aderirem 
essa atividade tiveram melhoras emocionais, diminuição do estresse, aumento da auto-estima e 
convívio social. Relataram também, aumento da flexibilidade, melhora do condicionamento físico 
e redução de dores crônicas. Também disseram que é um período que dedicam para eles próprios, 
servindo como forma de descontração.     
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Os serviços de saúde não são imutáveis, por essa razão, o Sistema Único de Saúde está sempre em 
construção sem perder de vista o modelo de atenção que valoriza a Atenção Primária em Saúde: a 
Estratégia de Saúde da Família (ESF). A ESF que propõe uma reorientação dos serviços ofertados 
nos níveis primários, além de investir em programas de atenção bem delimitados, como o 
HiperDia, tem como preocupação acompanhar a população adscrita para um melhor atendimento. 
Neste sentido, surge a proposta de aplicar um questionário para conhecer os pacientes atendidos 
naquele setor de Fisioterapia no qual estava realizando uma Atividade Complementar. Conhecer a 
população que frequenta uma Estratégia Saúde da Família de Presidente Prudente/SP e faz uso do 
serviço de Fisioterapia.    De acordo com os dados coletados, 57% eram casados; 29% possuíam 
ensino médio e 7% eram analfabetos; 64% praticavam atividades físicas regularmente; 78% eram 
tabagistas e 85% utilizavam bebidas alcoólicas; 64% eram hipertensos; 78% diabéticos; 42% 
dislipidêmicos e 78% utilizavam algum medicamento. Os resultados ressaltam a importância do 
conhecimento sobre a população atendida na Atenção Básica, visto que apesar da grande maioria 
deles procurarem o serviço por problemas oesteomusculares, é possível identificar morbidades 
que devem ser motivos de intervenção pelos setor de fisioterapia juntamente com a equipe 
multiprofissional da ESF. Portanto, esses dados devem subsidiar estratégias a serem utilizadas 
pelos profissionais da saúde, através da intervenção precoce, educação para a saúde e educação 
permanente, além do atendimento da demanda por assistência à saúde.     A atividade foi 
realizada na cidade de Presidente Prudente/SP, com pacientes vinculados a Estratégia Saúde da 
Família, do Jardim Morada do Sol e Belo Galindo, que frequentam o serviço de Fisioterapia desses 
dois bairros e da população rural que reside nas adjacências. O trabalho foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (CAAE: 41034914.1.0000.5402). Para conhecer a população 
atendida foi utilizado um questionário estruturado, que continham perguntas sociodemográficas e 
questões sobre os aspectos de saúde. Foi possível entrevistar 14 participantes (10 mulheres e 04 
homens) com idade média de 51,57±12,02 anos. A aplicação do questionário foi realizada no final 
de cada sessão, a fim de não prejudicar o andamento habitual do serviço.     
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       Em casos de câncer abdominal, uma das intervenções que podem ser realizadas é a 
laparotomia, no entanto, por ser próxima ao pulmão e muitas vezes seccionar músculos 
responsáveis pela respiração, causa alterações no padrão respiratório. O objetivo deste estudo foi 
analisar qual das intervenções fisioterápicas (inspirômetro de incentivo e padrão ventilatório) 
obteve o melhor desfecho associada à mobilização. Os pacientes foram separados em: G1 
(exercícios de mobilização), G2 (exercícios de mobilização e inspirômetro incentivador) e G3 
(exercícios de mobilização e padrão ventilatório). Embora existam estudos relacionados as 
técnicas de fisioterapia respiratória em casos de cirurgia abdominal, nenhum deles associou 
técnicas respiratórias com a mobilização precoce que é de grande importância para prevenção de 
complicações circulatórias, da mesma forma, nenhum estudo teve relação com pacientes 
oncológicos, que apresentam debilidade sistêmica. Foram avaliadas manovacuometria, EVA, HAD 
e mobilidade torácica, com inicio no 1ºP.O. até o 5º P.O., com uma avaliação intermediária no 3º 
dia. Foram encontradas diferenças estatísticas somente na análise intragrupos. São necessários 
mais estudos voltados para pacientes oncológicos. Palavras-chave: Inspirômetro incentivador, 
padrão ventilatório, câncer, laparotomia, fisioterapia respiratória.   PIBIC 
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       As malformações cardíacas afetam entre 40 e 50% dos casos com Síndrome de Down (SD) 
enquanto sua prevalência no recém-nascido sem SD varia de 40 a 60%. Existe uma incidência de 
cardiopatias congênitas (CC) significativamente superior nas mulheres com SD. Sendo assim, o 
objetivo do presente estudo foi comparar o desenvolvimento motor de bebês com SD de zero a 
quatro meses de idade que apresentavam ou não CC. Participaram 26 crianças com SD, com idade 
média de 3,84±3,28 meses, frequentadoras do Centro de Estudos e Atendimento de Fisioterapia e 
Reabilitação - CEAFIR UNESP. Foi utilizado como instrumento o Inventário Portage 
Operacionalizado (IPO) e a anamnese realizada com os pais e posteriormente uma análise 
descritiva dos dados utilizando média, desvio padrão e porcentagem. Concluiu-se que o fator de 
risco cardiopatia não foi determinante para o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.  
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       RESUMO Introdução: Os músculos isquiotibiais estão expostos ao encurtamento devido à vida 
sedentária de algumas pessoas e ao longo período de tempo em que os indivíduos passam 
sentados. Objetivo: Verificar a incidência de encurtamento muscular de isquiotibiais em adultos 
jovens entre 18 e 25 anos de idade. Método: Estudo transversal, com 103 participantes que foram 
avaliados pela goniometria e voluntários posicionados em decúbito dorsal. O membro inferior 
testado, com quadril posicionado em 90° de flexão, foi realizada extensão lenta e passiva do 
joelho pelo avaliador até o momento em que o indivíduo referiu desconforto nos isquiotibiais, 
para assim verificar o ângulo poplíteo. Resultados: Os indivíduos apresentaram 80,6% de 
encurtamento, desses 79,5% mulheres e 20,5% homens. Conclusão: Conclui-se que grande 
percentual dos adultos jovens avaliados apresentou encurtamento de isquiotibiais, que há 
necessidade de orientação para esses adultos jovens para proporcionar mais flexibilidade 
muscular e qualidade de vida.  
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SILAS DE OLIVEIRA DAMASCENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

LUCAS OLIVEIRA KLEBIS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ELAINE APARECIDA LOZANO DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MARIA CAROLINA RODRIGUES SALINI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA CAROLINE RIPPI MORENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Introdução: Os músculos isquiotibiais por serem biarticulares estão frequentemente sujeitos 
ao encurtamento devido à postura flexora adotada pelas pessoas nos dias de hoje e por longos 
períodos que elas passam sentadas. Objetivo: Verificar a eficácia da mobilização neural na 
flexibilidade dos músculos isquiotibias. Método: Estudo quantitativo com 5 mulheres, sedentárias, 
entre 19 e 22 anos de idade, que foram avaliadas pela goniometria através do teste do ângulo 
poplíteo. Em seguida, aplicou-se a manobra de mobilização neural 2 vezes por semana, durante 4 
semanas, totalizando 8 sessões. Aplicou-se: mobilização deslizante e mobilização tensionante do 
nervo isquiático e deslizamento Slump. No final do tratamento, foram reavaliadas. Resultados: 
Observou-se aumento em graus médios do joelho direito de 148,4° para 166,2° e do joelho 
esquerdo de 147,2° para 166,8°. Conclusão: Concluiu-se que a mobilização neural minimiza o 
encurtamento neural, aumentando a flexibilidade e promovendo melhora na qualidade de vida. 

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1066 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

AVALIAÇÃO DA SOBRECARGA EMOCIONAL DE CUIDADORES DE INDIVÍDUOS HEMIPARÉTICOS 
 

VANESSA NIENS VAN DEN BROEK - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
FABIANA ARAÚJO SILVA - UNESP-PP 

LÚCIA MARTINS BARBATTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       O acidente vascular encefálico é um problema de saúde mundial que traz como principal 
sequela a hemiparesia, sendo um dos principais causadores de incapacidade funcional e estresse 
para o cuidador que terá que lidar com as necessidades do paciente. O objetivo deste estudo foi 
avaliar o nível de estresse presente nos cuidadores de indivíduos hemiparéticos, e correlacionar 
com as habilidades funcionais dos hemiparéticos. A metodologia consistiu em um estudo clínico 
com 7 cuidadores e 7 indivíduos hemiparéticos submetidos à testes que avaliam a capacidade 
física funcional e qualidade de vida relacionada a saúde. Nos resultados vemos que a escala 
QVEAVE revelou um valor médio de 193,85±21,45 pontos. No TUG, foi obtido um tempo médio de 
21,15±14,48 segundos. A Escala Burden Interview demonstrou um valor médio de 14,28±8,05 
pontos. Concluímos que os cuidadores apresentam baixo nível de sobrecarga emocional devido ao 
bom nível de qualidade de vida e mobilidade dos hemiparéticos.  
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO CARDIOVASCULAR, DA MOBILIDADE FUNCIONAL E MARCHA 
DE HEMIPARÉTICO CRÔNICO EM ESTEIRA ERGOMÉTRICA 

 
CARLA DE OLIVEIRA CARLETTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

THIAGO KENDY KAWANO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
VANESSA NIENS VAN DEN BROEK - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

FABIANA ARAÚJO SILVA - UNESP-PP 
LÚCIA MARTINS BARBATTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       O objetivo do presente estudo foi avaliar o comportamento cardiovascular, a mobilidade 
funcional e marcha de um individuo hemiparético crônico submetido a um protocolo de 
treinamento aeróbio em esteira ergométrica sem suporte de peso corporal. Estudo de caso com 
um indivíduo hemiparético crônico, avaliado por meio do Timed up and go (TUG), Teste de 
Velocidade de Caminhada de 10 metros (TV10M) e Teste de Esforço (TES). Foi submetido a um 
protocolo de treinamento em esteira ergométrica de 30 minutos divididos em 3 blocos de 10 
minutos cada, com intervalos de descanso, em uma velocidade de 60% daquela obtida no TES. 
Não foi observado alteração no comportamento da frequência cardíaca e da pressão arterial ao 
longo do tratamento, todavia observou-se melhora no TUG (AV1 = 12,53 segundos; AV2 = 09,39 
segundos) e do TV10M (AV1 = 9,00 segundos; AV2 = 07,03 segundos). O presente estudo 
demonstrou que o protocolo utilizado não o foi suficiente para alterar a condição cardiovascular 
de um individuo hemiparético crônico submetido a protocolo de treinamento aeróbio em esteira 
ergométrica sem suporte de peso corporal, todavia melhorou a condição motora funcional. 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral; Hemiparesia; Marcha; Exercício; Fisioterapia  
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AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO, FORÇA E VELOCIDADE DA MARCHA DE IDOSAS ATIVAS 
 

ANA CAROLINE RIPPI MORENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ELAINE APARECIDA LOZANO DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LUCAS OLIVEIRA KLEBIS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Relacionado ao envelhecimento está o risco de quedas, causadas por alterações no equilíbrio, 
marcha e força muscular. Um questionário atual que avalia de forma completa todos esses itens é 
o Short Physical Performance Battery (SPPB). Este artigo tem como objetivo, analisar as três 
etapas do teste SPPB, em relação a capacidade física de idosas ativas. Foi avaliado escolaridade, 
estado civil, IMC e teste SPPB em 50 idosas ativas. A análise estatistica utilizada foi ANOVA, com 
significância p < 0,05. A média de idade foi de 70,7±6,9, IMC de 28,4±4,8, maior escolaridade entre 
2º e 3º grau e 64% eram casadas. No teste SPPB, 90% apresentaram resultado Bom, dessas 50% 
conseguiram pontuação máxima. O maior déficit foi na força muscular, com diferença significante 
quando comparado com velocidade e equilíbrio. Pode-se concluir que o programa de atividade 
física regular desenvolve auxilio nos riscos de quedas, obtendo como maior déficit a força de 
membros inferiores. 
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AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS CADASTRADOS EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

 
ELAINE APARECIDA LOZANO DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LARISSA BORBA ANDRÉ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA CAROLINE RIPPI MORENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ELIANE FERRARI CHAGAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA LÚCIA DE JESUS ALMEIDA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Os declínios causados pelo envelhecimento desenvolvem alterações no equilíbrio e 
capacidade funcional do idoso, predispondo ao surgimento de quedas. O objetivo do estudo é 
avaliar o risco de quedas em idosos. O estudo é de natureza transversal, com coleta por meio da 
aplicação do teste Timed up and go (TUGT) e a Escala de Equilíbrio de Berg. Estudo composto por 
20 idosos com média de idade de 66,35 ± 9,7 anos; na escala de Berg a pontuação obtida foi de 
51,3 ± 2,8 pontos, e no Teste TUGT, 9,90 ± 3,14 segundos. Os participantes foram subdivididos em 
dois grupos de acordo com seu resultado no BERG: Grupo Maior e Grupo Menor. Na análise 
comparativa não houve diferença significativa, obtendo melhor resultado no TUGT o grupo maior 
(p=0,1937). Diante do escore encontrado no presente estudo, caracteriza-se a população como 
sem risco de quedas. Desse modo destacando a importância de programas para prevenção e 
promoção da saúde na população idosa, como os oferecidos pela Residência em 
Fisioterapia/UNESP nas ESFs que atuam. Palavras Chaves: Idoso, equilíbrio, envelhecimento, 
quedas, qualidade de vida.  
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COMPARAÇÃO DOS EFEITOS DA IMERSÃO EM ÁGUA FRIA COM APLICAÇÃO DE PLACEBO NA 
FORÇA 

 
GABRIELA CARRION CALDEIRA RIBEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CAIO FERREIRA RIPPER - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JAQUELINE SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

FRANCIELE MARQUES VANDERLEI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JÉSSICA KIRSCH MICHELETTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ARYANE FLAUZINO MACHADO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LARISSA RODRIGUES SOUTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MALU DOS SANTOS SIQUEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GABRIELA DE CARVALHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JAYME NETTO JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CARLOS MARCELO PASTRE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Introdução: A imersão em água fria (IAF) é uma modalidade popular no meio esportivo, 
utilizada com fins de minimizar os danos fisiológicos pós-exercício e assim, otimizar os níveis de 
recuperação. Esta modalidade consiste na imersão de partes do corpo em água a uma 
temperatura baixa (15°C). Neste cenário, o efeito placebo também vem ganhando destaque. 
Objetivos: Analisar e comparar os efeitos da IAF quando aplicada de forma sistemática, com a 
condição placebo na variável força. Métodos: O estudo teve design cross over. A amostra foi 
composta por 10 atletas de alto rendimento, do sexo masculino, que foram alocados de forma 
randomizada em dois grupos: grupo placebo, submetido a uma intervenção por 15 minutos a 27º 
C ± 1ºC e grupo experimental submetidos a imersão em água fria (IAF) por 15 minutos a 13ºC ± 
1ºC. A avaliação da função muscular foi medida por meio da contração voluntária máxima, no 
dinamômetro isocinético. Resultados: Não foi observada diferença estatística para o pico de 
torque e torque total entre os grupos analisados antes e após o período de intervenção. 
Conclusão: Foi possível concluir que a variável força, não sofreu alterações significativas nas 
medidas pré e pós intervenção de IAF e placebo, na população analisada.  
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COMPARAÇÃO DOS EFEITOS DA IMERSÃO EM ÁGUA FRIA COM APLICAÇÃO DE PLACEBO NA 
VARIÁVEL CREATINA QUINASE 

 
GABRIELA DE CARVALHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JAQUELINE SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
FRANCIELE MARQUES VANDERLEI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JÉSSICA KIRSCH MICHELETTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ARYANE FLAUZINO MACHADO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ALINE CASTILHO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR 
ÍTALO RIBEIRO LEMES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MALU DOS SANTOS SIQUEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LARISSA RODRIGUES SOUTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JAYME NETTO JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CARLOS MARCELO PASTRE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Introdução: A Imersão em água fria (IAF) ganha destaque no cenário da recuperação pós-
esforço. Nesse contexto, o efeito placebo deve ser estudado para melhor entendimento da 
técnica. Objetivos: Analisar e comparar os efeitos da IAF quando aplicada de forma sistemática, 
com a condição placebo na variável creatina quinase (CK). Métodos: A amostra foi de 10 atletas de 
alto rendimento do sexo masculino, alocados de forma randomizada: grupo placebo (GP) e grupo 
intervenção recuperativa (GE). Quatro vezes na semana ao final de cada treino físico os 
participantes do GP foram imersos em água termoneutra por 15 minutos a 27°C e o GE foram 
submetidos a IAF por 15 minutos a 13ºC. A CK foi coletada no momento basal e após duas 
semanas de intervenção. Todos os testes estatísticos realizados foram considerando o nível de 
significância de 5%. Resultados e Discussão: Não houve diferença estatisticamente significante 
entre os grupos e entre os momentos analisados. Conclusão: A IAF quando comparada ao placebo, 
não reduziu níveis de CK sanguíneo. 
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COMPORTAMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL E COMPOSIÇÃO CORPORAL APÓS DOIS TIPOS DE 
TREINAMENTOS PERIODIZADOS EM PARTICIPANTES COM SÍNDROME METABÓLICA. ENSAIO 

CLÍNICO CONTROLADO RANDOMIZADO 
 

HYGOR FERREIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CARLOS IVÁN MESA CASTRILLÓN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MARIA PAULA FERREIRA DE FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
FRANCIELE MARQUES VANDERLEI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

STEPHANIE NOGUEIRA LINARES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LEONARDO KESROUANI LEMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

RODOLFO BRISOLA RODRIGUES HIDALGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ALAN MARCEL MILANEZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

NATANAEL PEREIRA BATISTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CARLOS MARCELO PASTRE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JAYME NETTO JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Introdução: Os treinamentos aeróbio intervalado e resistido são utilizados na prevenção e 
tratamento da Síndrome Metabólica (SMet), porém há lacunas quanto às diferentes metodologias 
aplicadas. Objetivo: analisar e comparar o comportamento da pressão arterial após treinamentos 
periodizado aeróbio e resistido em adultos com Síndrome Metabólica. Métodos: Vinte e nove 
voluntários, sedentários de ambos os sexos, com idade entre 35 e 60 anos com SMet, foram 
aleatorizados em 3 grupos: treinamento aeróbio intervalado (TAI; n=9), treinamento resistido 
(TRC; n=11) e o grupo controle n=9. O programa foi constituído por 3 sessões semanais durante 12 
semanas. Antes e após o treinamento foi mensurada a PA em repouso. Resultados: Houve 
diminuição da PAS de 7mmHg no grupo TAI, sem significância estatística. Não foram observadas 
alterações na PAD. Conclusão: Após ambos treinamentos periodizados não foram observados 
mudanças na PA em participantes com SMet.   Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP) 
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CORRELAÇÃO ENTRE O EQUILÍBRIO ESTÁTICO E A MOBILIDADE FUNCIONAL EM IDOSAS 
PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA 

 
LUCAS OLIVEIRA KLEBIS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ELAINE APARECIDA LOZANO DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA CAROLINE RIPPI MORENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       O envelhecimento proporciona alterações no equilíbrio postural, colaborando para um 
aumento do índice de quedas. O objetivo desse estudo foi avaliar a correlação entre equilíbrio 
estático e a mobilidade funcional de idosas. Foi realizado um estudo transversal com idosas ativas, 
utilizando o Teste de Apoio Unipodal (Olhos fechados [OF] e abertos [OA]) e o Teste Timed Up and 
Go (TUGT). Os dados foram tabulados e analisados pelo cálculo do Coeficiente de Correlação de 
Pearson. Os resultados obtidos foram: entre o TUGT e o Apoio Unipodal (OA: -0,403/ OF: -0,381); e 
entre os testes de Apoio Unipodal (OA e OF: 0,455). Conclui-se que o equilíbrio estático e a 
mobilidade funcional apresentam correlações, sendo que um melhor equilíbrio corresponde a 
uma melhor mobilidade funcional. 
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DESEMPENHO MOTOR DE PRÉ-ESCOLARES PARTICIPANTES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO  

 
ALLINE SAYURI TACAKI ALVES - ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - FACULDADE DE 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIA FCT/UNESP 
CAROLINE NUNES GONZAGA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

KATIANE MAYARA GUERRERO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA PAULA GUIRRO DEFENDE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ISABELA BORTOLIM FRASSON - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LARISSA BORBA ANDRÉ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
TÂNIA CRISTINA BOFI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       O objetivo desse estudo foi avaliar o desenvolvimento motor de crianças inseridas na 
Educação Infantil e participante do Atendimento Educacional Especializado, encaminhadas da 
Secretaria Municipal de Educação de Presidente Prudente - SP. Trata-se de uma pesquisa quanti-
qualitativa, do tipo estudo de caso com natureza descritiva. Foi utilizado como instrumento de 
pesquisa a Escala De Desenvolvimento Motor - EDM. Amostragem foi composta por 18 crianças de 
ambos os sexos, com idade média 4,4 anos. Dessas crianças, 5 foram classificadas em seu 
desempenho motor em normal médio, 5 em normal baixo, 4 em inferior e 4 em muito inferior. A 
maior parte apresentou lacunas em seu desenvolvimento, tornando-se possível à identificação dos 
atrasos e o encaminhamento para serviços especializados.  
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EFEITOS DA IMERSÃO EM ÁGUA FRIA NA RECUPERAÇÃO DE ÍNDICES ESPECTRAIS DA 
VARIABILIDADE DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA PÓS EXERCÍCIO 

 
ALLYSIÊ PRISCILLA DE SOUZA CAVINA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ALINE CASTILHO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR 
JÉSSICA KIRSCH MICHELETTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ARYANE FLAUZINO MACHADO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
FRANCIELE MARQUES VANDERLEI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JAYME NETTO JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CARLOS MARCELO PASTRE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       A IAF aparece no âmbito esportivo como estratégia para recuperar danos causados pelo 
estresse físico do exercício. Assim, analisar desfechos na aplicação desta técnica e suas variáveis 
sobre o efeito da Variabilidade da Frequência Cardíaca parece pertinente. A metodologia do 
estudo consistiu no total de 100 participantes alocados em cinco grupos: GC (sem intervenção), 
G1, G2, G3 e G4 (com intervenção). Após a captação da VFC basal, os participantes realizaram um 
protocolo de saltos seguidos da IAF. No índice VLF houve diferença estatística entre momentos de 
até 17 e 20 minutos e nos momentos T7 e T17 entre os grupos. Nos índices LF e HF houve 
diferença estatisticamente significante nos momentos de até 7, 20 e 40 minutos após exercício e 
entre os grupos no momento T7. Conclui-se que a IAF na avaliação da variabilidade global antecipa 
a recuperação entre 10 e 20 minutos comparado ao grupo controle.  
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EFEITOS DA IMERSÃO EM ÁGUA FRIA NA RECUPERAÇÃO DE ÍNDICES NÃO LINEARES, ALFA 1 E ALFA 
2, DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA PÓS EXERCÍCIO 

 
ALTAIR CUSTODIO JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JÉSSICA KIRSCH MICHELETTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ARYANE FLAUZINO MACHADO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ALINE CASTILHO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR 
FRANCIELE MARQUES VANDERLEI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CARLOS MARCELO PASTRE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Introdução: A imersão em água fria (IAF) tem sido utilizada substancialmente na recuperação 
pós-exercício. Entretanto, existem ainda lacunas no conhecimento sobre sua utilização na 
recuperação do sistema nervoso autônomo, considerando a questão dose-resposta, o que mostra 
a importância de estudos que explorem tais questões. Objetivo: Analisar e comparar os efeitos da 
IAF durante a recuperação pós-exercício extenuante, utilizando diferentes tempos e temperaturas, 
sobre índices não lineares da VFC. Método: 96 participantes do sexo masculino, divididos 
aleatoriamente em cinco grupos, sendo um controle (GC: sem intervenção) e quatro de 
intervenção (G1: 5' a 9±1°C; G2: 5' a 14±1ºC; G3: 15' a 9±1°C; G4: 15' a 14±1°C), foram submetidos 
a um protocolo de exaustão que consistiu em um programa de saltos e ao teste de Wingate e 
imediatamente após foram imersos em um tanque com água fria até a altura da espinha ilíaca 
ântero-superior. As análises foram realizadas antes do protocolo de exaustão (momento basal) e 
após a intervenção recuperativa em 7, 17, 20, 40 e 60 minutos após o exercício (T7, T17, T20, T40 
e T60). Foram avaliados índices não lineares da VFC. A comparação dos índices de VFC entre os 
grupos e momentos foi feita por meio da técnica de análise de variância para modelo de medidas 
repetidas (ANOVA) no esquema de dois fatores. Como a distribuição dos dados de todos os índices 
foram considerados não normais por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov, a análise foi 
complementada com o teste de Dunn para dados não paramétricos. Considerou-se o nível de 
significância em p < 0,05. Resultados: Os índices a1 e a2 de modo geral, demonstram que a IAF 
acelera a recuperação dos seus valores aos basais, comparados à condição controle. Além disso, 
pode-se destacar que os grupos que realizaram a imersão por maior tempo (15 minutos) 
mostraram-se mais rapidamente recuperados que os demais, independente da temperatura 
aplicada. Conclusão: Conclui-se que a IAF promove melhor recuperação pós-exercício em índices 
da VFC e que, nos índices a1 e a2, o maior tempo de imersão (15 minutos), independente da 
temperatura, é a estratégia mais eficaz. Palavras-chave: Recuperação de função fisiológica, 
sistema nervoso autônomo, crioterapia, imersão. 
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EFEITOS DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS AQUÁTICOS EM CRIANÇAS COM DIABETES DO TIPO 1: 
RELATO DE CASO  

 
ANA ELISA VON AH MORANO FILITTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NAYANE APARECIDA DE BRITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELA BONFIM CORTÊS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE DUARTE FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Relacionar o comportamento do nível glicêmico de crianças com diabetes mellitus tipo 1 com 
um programa de exercícios aquáticos. Duas crianças com idade cronológica de 8 e 12 anos e 
diagnóstico clínico de diabetes mellitus tipo 1 foram submetidas a um protocolo de exercícios 
aquáticos. O protocolo foi executado duas vezes por semana. As crianças foram avaliadas 
inicialmente e reavaliadas após as 18 sessões de treinamento quanto aos dados antropométricos e 
sinais vitais. A glicemia periférica foi verificada no início e fim de cada sessão. Após a execução do 
protocolo, observou-se uma redução dos níveis diários de glicemia das crianças, bem como a 
diminuição da necessidade de correção glicêmica por meio da insulina de ação rápida. As 
evidências apresentadas apoiam o uso de exercícios aquáticos como uma modalidade terapêutica 
a ser incorporada no processo de tratamento de crianças DM1, como uma prática não 
medicamentosa para o controle glicêmico.   PROBIC/UNOESTE - 2370 
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INFLUENCIA DO IMC NA FORÇA MUSCULAR DE MEMBRO INFERIOR EM IDOSAS ATIVAS 
PARTICIPANTES DA UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE 

 
ELAINE APARECIDA LOZANO DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LUCAS OLIVEIRA KLEBIS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA CAROLINE RIPPI MORENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MARIA CAROLINA RODRIGUES SALINI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       No decorrer do envelhecimento ocorrem modificações na força muscular e podem sofrer 
influências negativas por meio do índice de massa corporal. Trata-se de um estudo transversal 
com idosas ativas. Foi realizada a coleta da idade, peso, altura e aplicação do teste Sentar e 
Levantar. As participantes foram subdividas em 3 grupos de acordo com o IMC: Abaixo do peso (G. 
Abaixo), Ideal (G. Normal) e Acima do peso (G. Acima). O estudo foi composto por 52 idosas, com 
idade média 71,0 ± 7,6 anos e IMC 27,7 ± 4,4 Kg. Idosas do grupo G. Abaixo apresentaram média 
de 15 ± 2,9 repetições, G. Normal 13,6 ± 2,7 repetições e G. Acima 12,7 ± 2,3 repetições. Pode-se 
concluir que o melhor desempenho de força ocorre em valores de IMC normal e baixo, podendo o 
peso excessivo influenciar negativamente na força muscular de membros inferiores. Palavras 
Chaves: envelhecimento, força muscular, obesidade, composição corporal, exercício físico. 
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INFLUÊNCIA DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL NO EQUILÍBRIO DE IDOSAS ATIVAS PARTICIPANTES 
DE PROJETO UNATI DE ATIVIDADE FÍSICA 

 
JAQUELINE LUCHE NEVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
BRUNA MOREIRA GARCIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ELAINE APARECIDA LOZANO DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA CAROLINE RIPPI MORENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       O envelhecimento traz modificações funcionais e a alteração de equilíbrio é uma das principais 
queixas. A falta de equilíbrio pode levar a quedas e agravos à saúde do idoso. O objetivo do estudo 
foi avaliar a influência do índice de massa corporal no equilíbrio de idosas ativas. Foi realizada 
avaliação antropométrica e aplicação do teste de Apoio Unipodal em participantes de programa 
fisioterapêutico regular de exercícios físicos. Os resultados obtidos foram idade média de 71,16 
anos, IMC total de 27,38Kg/m2 e MEEM 25,9±3,3 pontos, sendo média do teste Unipodal com 
olhos abertos foi de 30'' para G. Abaixo, 22,75'' para G. Normal e 21,08'' para G. Acima. Para o 
teste Unipodal com olhos fechados o G. Normal obteve 7,15'', G. Abaixo 4,75''e G. Acima 4,43''. Os 
resultados demonstraram significância estatística no equilíbrio dos participantes que possuíam 
IMC ideal, seguido de IMC abaixo. 
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NÍVEL DE SOBRECARGA E QUALIDADE DE VIDA DE CUIDADORES DE INDIVÍDUOS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
PALOMA PELLOSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAYNÁ ARAUJO MAIOLINI COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DÉBORA VASCONCELOS VERÍSSIMO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THIAGO KENDY KAWANO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
SANDRA SILVA LUSTOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES ITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 
MARIA TEREZA ARTERO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O objetivo desse estudo foi verificar o nível de sobrecarga, a qualidade de vida e a presença de 
dor em cuidadores de indivíduos com necessidades especiais. Foram entrevistados 40 cuidadores 
(média de idade de 46,3±13,35 anos) divididos em: Grupo de cuidadores de crianças e 
adolescentes (GCA) (n= 18) e Grupo de cuidadores de adultos e idosos (GAI) (n= 22). Na entrevista 
foram utilizados: questionário inicial (perfil do cuidador), Questionário de Sobrecarga Burden 
Interview e Questionário Genérico de Qualidade de Vida SF-36. Foi verificado que 92,5% dos 
cuidadores eram mulheres, sendo prevalentes as mães dos indivíduos com necessidades especiais 
e que 50% da amostra dedicava-se em tempo integral aos cuidados. Foi verificada a presença de 
sobrecarga física e emocional de leve à moderada em ambos os grupos, além do acometimento da 
qualidade de vida, sendo que o GAI apresentou pontuações inferiores aos do GCA em todos os 
domínios.  Programa de Bolsa de Iniciação Científica - UNOESTE 
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O EQUILÍBRIO DE HEMIPARÉTICOS CRÔNICOS PODE MELHORAR APÓS 12 SEMANAS DE CIRCUITO 
DE TREINAMENTO ? 

 
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANDRESSA SAMPAIO PERERIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DANILO BRAVO DE FREITAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MARIANA BÓSIO MATHIAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CARLA DE OLIVEIRA CARLETTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
THIAGO KENDY KAWANO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

BRUNA DE MELLO PADOVAN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ISABELLA CRISTINA LEOCI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

VANESSA NIENS VAN DEN BROEK - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
FABIANA ARAÚJO SILVA - UNESP-PP 

TÂNIA CRISTINA BOFI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LÚCIA MARTINS BARBATTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       A reabilitação após um acidente vascular encefálico é melhorar o desempenho funcional de 
hemiparéticos. A Fisioterapia em Grupo no formato de Circuit Training (FGCT) utiliza exercícios 
funcionais específicos com foco na repetição e na progressão contínua de exercícios em um 
número de estações de trabalho organizadas em um formato de circuito, para melhorar a 
capacidade funcional. O objetivo desse estudo foi analisar o equilíbrio funcional de hemiparéticos 
submetidos a doze semanas de tratamento na FGCT. Os hemiparéticos foram avaliados através da 
Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) em uma avaliação inicial (AV1) e outra avaliação final (AV2) após 
doze semanas de FGCT. Os resultados mostraram que houve uma melhora significativa no 
equilíbrio dos pacientes que realizaram a FGCT. Concluímos que a FGCT os paciente que 
realizaram a FGCT tiveram melhora no seu equilíbrio. 
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O EQUILÍBRIO FUNCIONAL DE INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON EM TRATAMENTO COM 
FISIOTERAPIA EM GRUPO NO FORMATO DE CIRCUIT TRAINING  

 
FABIANA ARAÚJO SILVA - UNESP-PP 

LÚCIA MARTINS BARBATTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
VANESSA NIENS VAN DEN BROEK - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CARLA DE OLIVEIRA CARLETTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
THIAGO KENDY KAWANO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

TÂNIA CRISTINA BOFI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Indivíduos com Doença de Parkinson tem dificuldades em modular as estratégias de equilíbrio. 
Os déficits de equilíbrio e a inabilidade postural, quando não tratadas, podem levar a aumento da 
frequência de quedas e fraturas. O terapêutica deve ser focada na prática de tarefas funcionais 
repetitivas, que podem melhorar ou manter o desempenho motor e a capacidade aeróbica. A 
Fisioterapia em Grupo no formato de Circuit Training (FGCT) utiliza exercícios funcionais 
específicos com foco na repetição e na progressão contínua de exercícios em um número de 
estações de trabalho organizadas em um formato de circuito. O objetivo deste estudo foi avaliar o 
equilíbrio funcional de indivíduos com Doença de Parkinson em tratamento com FGCT. 
Participaram do estudo 13 indivíduos com diagnóstico clínico de Doença de Parkinson. Este 
trabalho permite inferir que o protocolo terapêutico e o tempo utilizado foi capaz de manter o 
equilíbrio funcional, porém não foram capazes de modifica-lo. 
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OFICINA DA MEMÓRIA COM IDOSOS EM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
 

ELAINE APARECIDA LOZANO DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LARISSA BORBA ANDRÉ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA CAROLINE RIPPI MORENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ELIANE FERRARI CHAGAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA LÚCIA DE JESUS ALMEIDA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       O processo de envelhecimento favorece declínios cognitivos e prejuízos na memória, que 
podem ocasionar desde pequenos esquecimentos até severos comprometimentos. Este foi um 
estudo realizado com idosos participantes do grupo de Oficina da Memória em uma ESF. 
Participaram 5 idosos, com média de idade 70.2 ± 9,4 anos. Foi realizada a aplicação do teste do 
Mini Exame do Estado Mental (MEEM) em dois momentos que demonstrou que a média do 
resultado pós-intervenção foi maior quando comparado com a primeira avaliação. Embora a 
diferença estatística não seja significativa, provavelmente por uma amostra pequena, o escore 
apresentado pelos indivíduos variou de 24 a 30 pontos pós-intervenção. Para o público idoso, uma 
melhora na pontuação desta escala significa avanços na função cognitiva mostrando que o grupo 
de Oficina da Memória pode trazer benefícios nesta área. Palavras Chaves: Idoso, cognição, 
memória, envelhecimento,qualidade de vida.  
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PERFIL DE HIPERTENSOS QUE FREQUENTAM O SETOR DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR EM 
UMA UNIVERSIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

 
FELIPE RIBEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JULIA ALVERNAZ RODRIGUES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LORENA ALTAFIN SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MARIA JÚLIA LOPEZ LAURINO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DENISE BRUGNOLI BALBI DAGOSTINHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

GABRIELA VILAS BOAS ALVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ROMY BUCK SONODA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MAYARA MOURA ALVES DA CRUZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LAÍS MANATA VANZELLA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT/UNESP 

 
       Apesar de eficazes, a prevalência de fatores de risco (FR) cardiovasculares associados à 
hipertensão arterial sistêmica (HAS) nos programas de reabilitação cardiovascular (PRCV) é alta. 
Estratégias educativas direcionadas aos FR prevalentes podem contribuir para sua redução. Assim, 
o objetivo do estudo foi caracterizar o perfil de hipertensos frequentadores do PRCV de uma 
universidade do interior paulista. Avaliou-se 44 hipertensos (67,00 ± 12 anos). Foram 
questionados sobre histórico familiar (HF) de HAS, presença de FR e/ou doenças cardiovasculares 
(DCV). Ainda, foi mensurado: pressão arterial, dados antropométricos (peso e altura). Para análise 
dos dados foi utilizado estatística descritiva. Encontrou-se alta prevalência de sobrepeso (61,6%); 
uso de medicamentos para HAS (86,36%), diabetes mellitus (46,5%), HF de HAS (88,5%), DCV 
instalada (68%) e HAS assintomática (36%). Obesidade (22,5%), uso de tabaco (6,81%) e bebidas 
alcoólicas (25%) são baixos. Conclui-se que hipertensos participantes de um PRCV são 
predominantemente idosos, com sobrepeso, diabetes mellitus e DCV.  PROEX - Pró-Reitoria de 
Extensão Universitária. 

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1085 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

PERFIL DE PACIENTES QUE PROCURAM POR ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO EM UMA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE 

 
MAYANE SANTOS ARANTES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LUCAS OLIVEIRA KLEBIS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ELAINE APARECIDA LOZANO DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

PAULA DE BARROS MANFRIM - FCT UNESP 
ELIANE FERRARI CHAGAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
EDNA MARIA DO CARMO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Introdução: A atuação do Fisioterapeuta vem ganhando espaço na saúde pública por 
desenvolver assistência curativa e preventiva, trabalhando tanto na promoção de saúde como na 
reabilitação. Esta ação depende da demanda existente e conhecer a população assistida é 
importante para melhorar o processo de atendimento e organização dentro deste serviço. 
Objetivo: Avaliar o perfil de usuários atendidos no serviço de Fisioterapia em uma Unidade Básica 
de Saúde para conhecer a demanda local e as necessidades do serviço. Método: estudo 
retrospectivo, realizado por análise de prontuários dos pacientes que procuraram o serviço de 
Fisioterapia. Resultados e Discussão: houve 212 pessoas atendidas no setor de Fisioterapia, sendo 
67,66% mulheres e 32,34% homens. A média de idade foi de 48,8±18,1 anos sendo trabalhadores 
do lar, faxineiros, motoristas, operadores de máquinas e construção civil. Houve maior prevalência 
de lesões ortopédicas e traumáticas e houve 114 casos crônicos e 78 de lesões agudas em todas as 
áreas. 

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1086 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

PERFIL DE UMA UNIDADE INTENSIVA CORONARIANA QUE REALIZA MOBILIZAÇÃO PRECOCE 
FISIOTERÁPICA 

 
GUILHERME HENRIQUE DALAQUA GRANDE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DÉBORA MAYUMI DE OLIVEIRA KAWAKAMI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

GABRIELA MENOSSE RIBEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA MARIA CARRILHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

RAFAEL ZAMBELLI DE ALMEIDA PINTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
SUSIMARY APARECIDA TREVIZAN PADULLA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       O objetivo do estudo foi coletar informações clínico-demográficas, dos prontuários médicos de 
pacientes atendidos na unidade intensiva coronariana de um hospital do município de Presidente 
Prudente - SP e descrever o trabalho de mobilização precoce realizado pela fisioterapia dentro 
dessa UCO. Trata-se de um estudo restrospectivo observacional descritivo, realizado com 
prontuários dos pacientes atendidos durante o período de setembro de 2013 à setembro de 2014. 
Foram extraídos os dados demográficos-clínicos, junto com o protocolo de mobilização precoce 
realizado na unidade composto por 5 fases. 697 pacientes foram atendidos neste período, sendo 
que 42,9% eram do sexo feminino e idade média 67,8. Cada paciente recebeu em média 8,2 
atendimentos fisioterápicos, sendo 1,7 mobilizações na fase 4 e 1,7 na fase 5. No total 65% dos 
pacientes foram mobilizados na fase 4 e 43% dos pacientes mobilizados na fase 5. Houve diferença 
entre o grupo ICC e "outros" (P < 0.001). Verificou-se que as principais causas de internação 
apontam para as coronariopatias. 
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PERFIL E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM TENDINOPATIA NO SETOR DE FISIOTERAPIA DE UMA 
CLÍNICA-ESCOLA 

 
HELOISA PAES DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

EDUARDO PIZZO JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JAQUELINE SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

BRUNO CÉSAR ROTOLY - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GABRIELA CARRION CALDEIRA RIBEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

NATANAEL PEREIRA BATISTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CAIO FERREIRA RIPPER - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

HENRIQUE MARTINS UNGRI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CARLOS IVÁN MESA CASTRILLÓN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JAYME NETTO JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CARLOS MARCELO PASTRE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Objetivo: Caracterizar o perfil de lesão de uma população específica e a partir de então 
desenvolver protocolos de tratamentos específicos. Métodos: Foram analisados prontuários de 40 
pacientes com diagnóstico de tendinopatia durante o período de 2009 a 2013, destacando-se as 
variáveis quanto à modalidade praticada, sexo, idade e local da lesão. Resultados: A modalidade 
com maior incidência encontrada foi o atletismo com 55% dos pacientes. A maioria dos casos se 
apresentou em pessoas do sexo masculino, sendo 60% com idade menor que 23 anos. Houve 
prevalência de 67,5% das lesões no membro inferior. Há um grande número de lesões recidivas, 
talvez em razão do considerável de altas por abandono. Conclusão: Nota-se que o perfil dos 
pacientes reabilitados com tendinopatia, é caracterizado predominantemente por mecanismos de 
lesão por contato direto, com alto índice de desistência ao tratamento, maior incidência nos 
membros inferiores e maior número de casos em praticantes de atletismo. 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA OFICINA DA MEMÓRIA 
NA UNIVERSIDADE ABERTA A TERCEIRA IDADE 

 
LAÍS ALLI DIAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ELAINE APARECIDA LOZANO DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA CAROLINE RIPPI MORENO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

REGINA CELI TRINDADE CAMARGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Com o aumento da expectativa de vida, a queixa dos idosos frente ao seu desempenho da 
memoria é crescente. Assim sendo, as Oficinas de Memória realizam a prevenção e estímulo desta 
capacidade. O estudo teve como objetivo, caracterizar os idosos pertencentes à Oficina da 
Memória na Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATI). Foi realizado estudo transversal com 
idosos de ambos os sexos, sendo coletados os dados sócio demográficos. A análise estatística foi 
realizada media e desvio padrão pelo Excel Microsoft Corporation, versão 2010. Os participantes 
apresentam como perfil a predominância do sexo feminino, casados, com nível de escolaridade de 
médio a alto, e fisicamente ativos. Estes achados permitem o conhecimento do perfil sócio 
demográfico de idosos que procuram auxilio de um treino para a memória, permitindo 
profissionais da área a se qualificarem para o atendimento desse nicho.  PROEX-UNESP Presidente 
Prudente. 
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PREVALÊNCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA 
FAMÍLIADE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA 

 
NATHÁLIA SERAFIM DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

VIVIANE DE FREITAS CARDOSO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA LÚCIA DE JESUS ALMEIDA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       A Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus são doenças crônico-degenerativas que mais 
atingem a população e o Programa HiperDia é uma estratégia de controle e acompanhamento. O 
objetivo desse trabalho foi realizar um estudo epidemiológico entre asESFs, com foco nessas 
doenças. A metodologia constou da análise descritiva dos dados consolidados de novembro/2013 
e dezembro/2015, fornecidos pela SMS do município de Presidente Prudente. Para analise 
estatística foi utilizado o programa informático Statistical Program for Social Sciences (SPSS) para: 
teste Kolmogorov-Smirnov e coeficiente de correlação de Pearson. Em todos os testes estatísticos 
utilizados foi considerado um nível de significância de 5%. Os resultados mostraram que o 
aumento da incidência das doenças foi de +0,42% para DIA e +0,54% para HA. Concluímos que o 
aumento do envelhecimento da população está associado com o aumentos dessas doenças e que 
estudos como este permite uma abordagem mais contextualizada. 
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PROGRAMA DE INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA BASEADO NO CONCEITO DA 
PSICOMOTRICIDADE NA SÍNDROME DE DOWN 

 
KATIANE MAYARA GUERRERO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LARISSA BORBA ANDRÉ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

VANESSA NIENS VAN DEN BROEK - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

TÂNIA CRISTINA BOFI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Presente em todos os casos de recém-natos com síndrome de Down (SD), a hipotonia 
muscular faz com que o desenvolvimento inicial seja precário, demorando mais para alcançar as 
etapas do desenvolvimento motor, todavia, essas crianças apresentam variadas capacidades de 
desenvolver habilidades e de evoluir por meio das mesmas, principalmente se forem estimuladas 
precocemente. O objetivo desse estudo é avaliar o desenvolvimento motor de uma criança com 
síndrome de Down, pré e pós-intervenção utilizando a psicomotricidade. Trata-se de uma pesquisa 
do tipo estudo de caso, composta por sujeito único, sexo masculino, idade de 24 meses. O 
instrumento utilizado foi o Inventário Portage Operacionalizado - IPO, domínio de 
desenvolvimento motor. O programa de intervenção fisioterapêutica totalizou 12 sessões, com 
duração de 60 minutos cada, aplicado duas vezes por semana. Observa-se que o desenvolvimento 
motor evoluiu 28,3%, demonstrando que a psicomotricidade teve efeitos positivos. Os resultados 
apontam para elaboração de condutas terapêuticas e educacionais. 

 


