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Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Ciências da Saúde
Fisioterapia e Terapia Ocupacional

A ALTERAÇÃO DA EXCITABILIDADE ESPINHAL ESTÁ ASSOCIADA COM A REDUÇÃO DA FORÇA
MUSCULAR DO QUADRÍCEPS EM PACIENTES COM DOR FEMOROPATELAR?
ANA FLAVIA BALOTARI BOTTA
DANILO DE OLIVEIRA SILVA
FABIO MICOLIS DE AZEVEDO
MARCELLA FERRAZ PAZZINATTO
Pacientes com dor femoropatelar (DFP) apresentam fraqueza dos músculos extensores do joelho e
menor excitabilidade espinhal do quadríceps femoral. A redução da excitabilidade espinhal do
quadríceps femoral pode ser responsável pela dificuldade em restabelecer níveis adequados de
força muscular mesmo após programas de fortalecimento em pacientes com DFP. Contudo, ainda
não está elucidado se de fato existe relação entre a redução da excitabilidade espinhal com a
redução da força muscular do quadríceps femoral. O objetivo deste estudo foi determinar se a
redução da excitabilidade espinhal está associada à redução da força muscular do quadríceps
femoral em mulheres com DFP. Foi realizado um estudo transversal, no qual foram avaliadas 30
mulheres com idades entre 18 e 35 anos. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa
da FCT-UNESP (Parecer nº 1.484.129). A força extensora do quadríceps femoral foi avaliada pelos
picos máximos dos torques isométrico, concêntrico e excêntrico, obtidos por um dinamômetro
isocinético. A variável utilizada para avaliar a excitabilidade espinhal foi a amplitude pico-a-pico do
reflexo H do quadríceps femoral, gerado por estimulação elétrica do nervo femoral e captado
utilizando-se eletromiografia de superfície. Não foram encontradas correlações estatisticamente
significantes entre a amplitude do reflexo H e os picos máximos do torque isométrico (r = -0.10; p
= 0.580), concêntrico (r = -0.03; p = 0.852) e excêntrico (r = 0.14; p = 0.433). Os resultados
encontrados rejeitam a hipótese inicial de que a alteração da excitabilidade espinhal estaria
relacionada à redução da força máxima do quadríceps femoral em mulheres com DFP. Entretanto,
a força muscular máxima representa apenas um aspecto da função muscular e a maioria das
atividades diárias exigem apenas uma fração da força máxima. O que nos leva a crer que a
excitabilidade espinhal possa apresentar maior relação com os momentos articulares gerados
durante gestos funcionais, os quais as pacientes com DFP apresentam maiores déficits, como
subida e descida de escadas. Não houve correlação entre a excitabilidade espinhal e força
muscular máxima do quadríceps femoral em mulheres com DFP.
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A DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE EM ADOLESCENTES PROMOVE ALTERAÇÕES EM
PARÂMETROS CARDIOVASCULARES DE REPOUSO?
MARIANA VIANA RODRIGUES
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA
NICOLY RIBEIRO ULIAM
HELOISA BALOTARI VALENTE
LAÍS MANATA VANZELLA
LARISSA BORBA ANDRÉ
TALITA DIAS DA SILVA
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI
Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença hereditária e progressiva causada por
mutações no gene da proteína distrofina e tem como principal manifestação clínica a fraqueza
muscular. Frequentemente alterações cardíacas também são observadas, pois a degeneração
presente na musculatura esquelética também ocorre na musculatura estriada cardíaca. Nesse
contexto, analisar o comportamento de parâmetros cardiovasculares nesses indivíduos é
fundamental para nortear cuidados e procedimentos de intervenções fisioterapêuticas. Portanto,
o objetivo deste estudo foi analisar e comparar os parâmetros cardiovasculares em repouso de
adolescentes com e sem DMD. Foram avaliados 70 adolescentes do sexo masculino, divididos em
dois grupos: grupo DMD (n=36; 14,86±2,07 anos; IMC=21,87±4,36 kg/m2) e Grupo Controle (n=34;
14,44±2,11 anos; IMC=22,45±4,38 kg/m2). Valores da pressão arterial sistólica (PAS), pressão
arterial diastólica (PAD) e frequência cardíaca (FC) de repouso foram analisados com os indivíduos
em decúbito dorsal após permanecerem nessa posição por cinco minutos. A comparação entre os
grupos foi feita utilizando análise de covariância ajustada pela idade e índice de massa corporal
com nível de significância fixado em 5%. Todos os procedimentos do estudo foram aprovados pelo
Comitê de Ética e Pesquisa da FCT/UNESP (CAEE: 68504417.2.0000.5402). Maiores valores de FC
(88,19±12,17 bpm vs. 75,02±13,12 bpm; p < 0,01; Eta Squared=0,25) e menores de PAS
(99,13±7,84 mmHg vs. 107,64±12,80 mmHg; p < 0,01; Eta Squared=0,15) foram observados no
grupo DMD em comparação ao grupo controle. Não foram encontradas diferenças significantes
para a PAD (62,52±9,65 mmHg vs. 66,47±8,48 mmHg; p=0,05; Eta Squared=0,05). Os resultados
sugerem que adolescentes com DMD possuem menores valores de PAS e maiores valores de FC
com relação a indivíduos sem a doença. Esses achados podem estar relacionados ao desequilíbrio
no sistema nervoso autonômo, assim como alterações na contratibilidade miocárdica, no tônus
vasomotor e alterações músculoesqueléticas generalizadas nos indivíduos com DMD, favorecendo
a hipotensão e o aumento compensatório da FC. Os indivíduos com DMD apresentam parâmetros
cardiovasculares alterados e a sua monitorização é importante para nortear intervenções
fisioterapêuticas. Processo nº 2017/13683-0, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (FAPESP).
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A INFLUÊNCIA DA TÉCNICA DE POSTUROTERAPIA NEUROSENSORIAL NO EQUILÍBRIO DO IDOSO
NATALIA CRISTINA ANDRADE
LARISSA RAMOS COLNAGO
MARIANA PACCINI ALVES DOCUSSE
MARGARETE JARDINETTI DE OLIVEIRA
ALINE DUARTE FERREIRA
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA
Com o processo de envelhecimento o sistema vestibular sofre alterações e degenerações gerando
instabilidade e deficiência no controle postural, deixando os idosos mais propensos a quedas. A
técnica manual de Posturoterapia Neurosensorial (PNS) do nervo vestibulococlear 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, sendopouco invasiva ao
paciente. Avaliar a eficácia da técnica manual de Posturoterapia Neurosensorial aplicada
indiretamente ao nervo vestibulococlear na regulação do equilíbrio de idosos. O estudo
transversal foi aprovado pelo CEP conforme resolução do CONEP 466/2012 e pelo Sistema Gestor
de Pesquisa número n. 3381. A amostra foi constituída por 53 idosos de ambos os gêneros, com
média etária de 73,5±7,0 anos, membros do Centro FelizIdade de Presidente Prudente e
fisicamente ativos, que foram submetidos à anamnese e a avaliação pré e pós a aplicação da
técnica de PNS na plataforma estabilométrica Cyber-Sabots, com os olhos abertos e fechados, e
para análise dos dados, foi utilizado teste Wilcoxon para dados não paramétricos, considerando
nível de significância de p < 0,05. Os resultados mostram uma redução significativa do
deslocamento ântero-posterior e do custo energético após a aplicação da técnica de PNS tanto de
OA como de OF. O uso da técnica com os OF também evidenciou diminuição estatisticamente
significativa do comprimento do centro de pressão. Para as variáveis deslocamento direita e
esquerda, superfície de oscilação e variação de velocidade, não foram observadas diferenças
significativas. Na pré e pós aplicação da técnica, houve uma diminuição do deslocamento Anteroposterior (p < 0,0001) e do custo energético, sendo que com os olhos abertos o custo energético
foi (p=0,004) e com os olhos fechados foi (p=0,020). Dessa forma, tais resultados indicam uma
resposta mais rápida de recuperação de instabilidade, além de induzir estímulos positivos a nível
vestibular que melhoram o equilíbrio e proporcionam movimentos funcionais com menor gasto
energético, podendo até reduzir o risco de queda nesta população e amenizar possíveis alterações
a nível vestibular decorrentes do processo de envelhecimento. Houve melhora significativa no
equilíbrio corporal estático dos idosos após a aplicação da técnica de PNS, tanto de olhos abertos
quanto de olhos fechados, o que mostra a importância da técnica como ferramenta de
tratamento. PROBIC
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A INFLUÊNCIA DO TREINO DE FORÇA NA MUSCULATURA DE MEMBROS INFERIORES E MÚSCULOS
DO CORE NO EQUILÍBRIO DE INDIVÍDUO COM CHARCOT-MARIE-TOOTH
LEONARDO MONTEIRO ALVES
HENRIQUE MALEK FREDEGOTO
THEDA MANETTA DA CUNHA SUTER
LUCAS CANDIDO DE MELO
Introdução: A doença de Charcot-Marie-Tooth é definida como uma neuropatia periférica que
afeta cerca de 1 para 2500 pessoas e tem por característica ser desmielizante e axonal, de
evolução lenta e progressiva. Justificativa: Devido à escassez de estudos que apontem uma terapia
efetiva para a doença de CMT, tornam-se necessárias novas intervenções para minimizar os
distúrbios da patologia Objetivo: Avaliar a influência do treino de força dos músculos do CORE e
dos MMII associado à eletroestimulação no músculo tibial anterior sobre o equilíbrio, força e
simetria dos MMII no indivíduo com CMT Método: Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso
experimental quantitativo realizado de abril a maio de 2018 sob CAAE 4655501590005379 no
indivíduo com CMT que foi avaliado antes e após as 17 sessões. Como métodos de avaliações
utilizou-se dinamômetro portátil e o baropodômetro. A avaliação de força com o dinamômetro
consistiu em avaliar a força máxima dos MMII a fim de compará-los e também as assimetrias de
força entre um membro e outro. Já com relação ao baropôdometro, foi utilizado para realizar a
estabilometria que tem por finalidade avaliar as oscilações do indivíduo.Após avaliação inicial de
força muscular dos MMII que foi realizado de forma isométrica, elaborou-se um protocolo de
tratamento aonde que se trabalhou com o paciente realizando apenas 50% da força máxima e
assim podendo a evoluir até 60%. Para o fortalecimento do CORE, foi elaborada uma lista
contendo 23 exercícios. Já em relação a aplicação da eletroestimulação se deu através da corrente
Aussie que foi utilizada na musculatura de tibial anterior. Resultados: Pode-se observar um
aumento da força muscular em praticamente todos os grupamentos musculares, mas ao todo se
chegou a uma evolução de força de 93% somando todos os seguimentos avaliados e a uma
diminuição de 75% das assimetrias de força. Já em relação à estabilometria, comparando as
avaliações iniciais e finais observou-se que houve uma diminuição das oscilações do
paciente Discussão: De acordo com a literatura os treinos de força com cargas de intensidade leve
ou moderada são as mais indicadas para se trabalhar com indivíduos de CMT, fato este que se
confirmou no presente estudo. Conclusão: Pode-se concluir que o tratamento proposto, com
fortalecimento dos músculos do CORE e também dos MMII associado à eletroestimulação, foi
eficaz para ganho de força, melhora da simetria da força entre os MMII e equilíbrio deste
indivíduo. PIBIC FAESO
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A RELAÇÃO DO COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO NA DOR E INCAPACIDADE DE ADULTOS COM DOR
LOMBAR CRÔNICA: UM ESTUDO TRANSVERSAL
CAROLINE SILVA SANCHES
PRISCILA KALIL MORELHÃO
CRYSTIAN BITENCOURT SOARES DE OLIVEIRA
TATIANA MACHADO DE MATTOS DAMATO
RAFAEL ZAMBELLI DE ALMEIDA PINTO
DIEGO GIULLIANO DESTRO CHRISTOFARO
A dor lombar (DL) é uma condição musculoesquelética altamente prevalente na população
mundial. Estudos prévios mostram que pacientes com DL gastam mais tempo em
comportamentos sedentários (CS), ou seja, atividades que tenham um gasto energético inferior a
1,5 METS. Avaliar o CS e a sua influência na dor e incapacidade destes indíviduos, pode fornecer
dados válidos para o manejo da condição. Investigar se o CS está associado aos desfechos clínicos
de dor e incapacidade em adultos com dor lombar crônica (DLC) não específica. Foi aprovado pelo
comitê de ética sob o protocolo CAAE: 36285414.4.0000.5402. Estudo transversal, incluindo
pacientes com DLC com idade entre 18 e 60 anos. O CS foi mensurado pela questão sobre tempo
sentado do questionário IPAQ e através do uso do acelerômetro, no qual os pacientes tinham que
usar por 7 dias, exceto em atividades como dormir e tomar banho. Os desfechos clinicos de dor e
incapacidade foram avaliados pela Escala Numérica de Dor e o questionário de Quebec,
respectivamente. Para análise de relação dos dados, foi utilizada a regressão linear. A amostra
contou com 182 participantes com média de dor de 6,43 (1,89) e incapacidade de 34,50 (19,16).
Os valores de CS segundo o IPAQ e segundo o acelerômetro, apresentaram mediana de 308,79
[200,99] mets-min/semana e 511,92 [113,37] min/dia, respectivamente. A regressão linear
mostrou que o desfecho incapacidade teve associação com o CS através do IPAQ (? = 0,016; IC
95%: 0,002 a 0,029, R² ajustado = 6,1%), enquanto o desfecho dor, teve uma associação com o CS
através do acelerômetro (? = -0,002; IC 95%: -0,005 a 0,00, R² ajustado = 8,7%). Foi encontrada
uma associação entre a dor e o CS minutos/dia mensurado objetivamente. Tal relação pode ser
explicada pelo ciclo da DL, onde a dor leva a redução nas atividades de vida diária e
consequentemente a maiores tempos em CS. O ciclo ainda pode explicar a relação entre o CS
min/sem mensurado pelo IPAQ e a incapacidade. Segundo a literatura,indivíduos com DL, são
significativamente mais sedentários, corroborando com os achados do presente estudo. Desta
forma pode-se inferir de forma transversal, que quanto maior o tempo adotado em CS, maiores
serão os níveis de dor e incapacidade em adultos com DLC. Futuros estudos devem testar tal
associação a longo prazo. Fapesp
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ANALISE DO COMPORTAMENTO DO PLOT DE POINCARÉ EM UM PACIENTE CARDIOPATA QUE
REALIZOU CAMINHADA NÓRDICA
GIOVANA ROTA COLLEGIO
JANAINE FERNANDA DA SILVA
GABRIELA CAROLINE RODRIGUES SILVA
FERNANDO SOARES PIQUIONE
YGOR ALBERTI DELICIO
ANA LAURA RICCI-VITOR
ERCY MARA CIPULO RAMOS
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
Os exercícios aeróbios são indicados como parte do tratamento de cardiopatas. A caminhada
nórdica é uma modalidade nova desse exercício e apresenta benefícios já descritos em alguns
sistemas do corpo humano. Apesar disso, as respostas autonômicas dessa modalidade são
desconhecidas. O comportamento autonômico pode ser investigado por diversos índices de
variabilidade da frequência cardíaca (VFC), tais como o Plot de Poincaré, sendo importante pelo
seu valor preditivo de saúde e risco em outras condições. Investigar o comportamento do Plot de
Poincaré em um paciente cardiopata que realizou caminhada nórdica. Estudo aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 82266117.2.0000.5515)Paciente do sexo masculino, 70 anos,
com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, que realiza reabilitação cardiovascular há 4 anos.
Para este estudo, realizou-se um protocolo de caminhada nórdica, composto por uma sessão
inicial com objetivo de adaptação e uma sessão para investigação do Plot. Cada sessão incluiu um
repouso inicial de 15min, a caminhada nórdica por 30min e um período de recuperação de 20
minutos. O comportamento do Plot de Poincaré foi avaliado pelos índices SD1 (que representa o
comportamento do sistema nervoso parassimpático), o SD2 (que representa a variabilidade
global), e SD1/SD2 com intervalos de 5min no repouso inicial, durante a caminhada de 5-10min e
20-25min e ao longo da recuperação a cada 5min até 20min. No repouso inicial obtivemos os
seguintes valores (SD1:7,70 nu; SD2:20,40; SD1/SD2:0,38). Durante a caminhada nórdica,
obtivemos redução do SD1 (5,80 vs. 8,00) e SD2 (11,90 vs. 17,20), mas aumento de SD1/SD2 (0,49
vs. 0,47), sugerindo retirada vagal e redução da VFC global, assim como aumento da relação para
ajustes fisiológicos. Já na recuperação, obtivemos (SD1:7,30 vs. 6,20 vs. 6,40 vs. 6,20); (SD2:49,50
vs. 20,90 vs. 20,90 vs. 28,40) e SD1/SD2 (0,15 vs. 0,30 vs. 0,31 vs. 0,22). No repouso inicial os
valores do SNA parecem reduzidos do que quando comparados á valores de indivíduos saudáveis
encontrados na literatura. Os valores de recuperação sugerem que nem todos os valores se
recuperam após 20min. Foi observado que no repouso o valor é mais baixo que em indivíduos
saudáveis observado na literatura; durante o exercício houve uma resposta fisiológica com queda
da VFC global e do sistema nervoso parassimpático e, em 20min da recuperação alguns valores
permanecem mais baixos que os basais. UNOESTE
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ANALISE FRACTAL DO EPITÉLIO PULMONAR DE RATOS EXPOSTOS AO HERBICIDA 2,4 D
TAYNA MORAES POLIDORIO CALDEIRA
LAIS DE OLIVEIRA SANTOS PEREIRA
MILTON MENDES CATTINI
DAVI JUNIOR MARIANO LEMENIDES
MAURO RUY ARNONI MENDES
GISELE QUINALLIA
FABIOLA DE AZEVEDO MELLO
RENATA CALCIOLARI ROSSI
O crescimento das práticas agrícolas no plantio em território nacional em conjunto com a
utilização de compostos químicos como o 2,4-D, podem resultar em impactos para a saúde
humana. Estudos que avaliam modificações histológicas no epitélio pulmonar possuem grande
importância, pois podem colaborar para a compreensão dos agravos do herbicida para o trato
respiratório. Analisar as alterações presentes no epitélio pulmonar em modelos experimentais
submetidos à nebulização ao herbicida 2,4-D em diferentes concentrações e intervalos de
tempo. Foram utilizados 80 camundongos Swiss adultos e machos, divididos em quatro grupos, da
seguinte forma: solução salina; baixa concentração; média e alta concentração. Os animais foram
expostos as nebulizações por 10 minutos, em diferentes intervalos de tempo, sendo 5 animais
para cada período. Com o tecido pulmonar, houve confecção de lâminas histológicas pela
coloração de Hematoxilina e Eosina. As imagens foram submetidas à análise fractal, indicando
possíveis alterações no material. Para análise estatística, foi utilizado o teste de variância
(ANOVA), com p menor que 0,05. O estudo demonstrou valor significativo entre os grupos de
intervalo de tempo de 24 horas e 72 horas, assim como também entre os grupos de 48 horas e 72
horas, para o grupo salina. Em relação ao grupo de baixa concentração (GBC), houve diferença
significativa quando comparados os grupos GBC 24 horas e GBC 8 dias. Já na comparação do
composto em média concentração (GMC), houve significância quando comparados os grupos GMC
48 horas e GMC 72 horas e GMC 72 HORAS e 8 DIAS. Não foram verificados valores significativos
para o grupo alta concentração. O herbicida 2,4-D se classifica como extremamente tóxico,
utilizado como fonte de contaminação inalatória pelos animais. O herbicida foi descrito por
Hoppin et al como sendo responsável por efeitos adversos pulmonares quando utilizados em
exposições crônicas, podendo ser responsável por quadros alérgicos.Alguns estudos fazem a
associação entre herbicidas e função pulmonar,sendo assim,analisaram o efeito do 2,4-D no trato
respiratório da população em geral, não obtendo efeitos deletérios significativos. Para tanto, o
mesmo estudo alertou que a realização de pesquisas com enfoque globalizado auxiliará para
futuras políticas regulatórias de pesticidas e sua relação com a saúde pulmonar. Sendo assim,
conclui-se que a exposição aguda ao herbicida 2,4-D, é capaz de provocar alterações epiteliais
pulmonares em camundongos.
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ANÁLISE DA FREQUÊNCIA ALIMENTAR DE CARDIOPATAS SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO
FISIOTERAPÊUTICA COM REALIDADE VIRTUAL
JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA
LORRANY CAROLINE ROCHA DOS SANTOS
LUIZ FELIPE MARQUES NOVAES
BIANCA PINHAL GALINDO
ALICE HANIUDA MOLITERNO
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
Os indivíduos com Doenças Cardiovasculares (DCV) carecem de cuidados multidisciplinares, e a
atividade física é um dos fatores relevantes em sua reabilitação. Desta forma, atualmente temos a
Realidade Virtual (RV) como uma opção terapêutica inovadora para a realização de exercícios em
um ambiente tridimensional, entretanto, também é importante o controle nutricional para
maiores benefícios e diminuição de riscos cardiovasculares. Analisar a frequência alimentar (FA) de
cardiopatas submetidos à intervenção fisioterapêutica com RV. Este estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética Institucional (CAAE: 62437816.4.0000.5515). Foram avaliados 14 cardiopatas de
ambos os sexos (63,21±8,27 anos), em que foram submetidos a 16 sessões de fisioterapia com RV,
duas vezes por semana, com duração de 60 minutos (min.) cada, em que nos 5 min. iniciais e finais
ocorreu a verificação dos parâmetros cardiovasculares e nos 50 min. restantes a aplicação da RV.
Foi utilizado Xbox 360® com KinectT, com a execução dos jogos YourShapeT (Fitness Evolved) e
Dance Central 3T. A FA mensal foi avaliada antes e após a intervenção com RV, por meio do
Questionário de Frequência Alimentar (QFA). Para verificar a normalidade dos dados utilizou-se o
teste Shapiro Wilk e para a comparação antes e após teste t de Student pareado ou teste de
Wilcoxon de acordo com a normalidade dos dados. Os dados foram expressos em mediana e
intervalo interquartílico, com p < 0,05. Não foram encontradas diferenças significativas nos
quesitos avaliados pelo QFA na maioria dos grupos alimentares, sendo eles, sopas e massas
(p=0,32), carnes e peixes (p=0,49), leites e derivados (p=0,13), leguminosas e ovos (p=0,34), arroz
e tubérculos (p= 0,12), frutas (p=0,1018), bebidas (p=0,7148), pães e biscoitos (p= 0,6874) e doces
e sobremesas (p=0,1026). No entanto houve diferença significativa quando considerado os grupos
alimentares verduras e legumes (p=0,04) e molhos e temperos (p=0,02). Os achados do QFA
apresentam algumas limitações referentes a uma lista definida de alimentos, dependência da
memória e da percepção de quantidades. Entretanto, podemos destacar a relevância da
identificação da FA para reforçar a orientação nutricional no tratamento de cardiopatas. A FA de
cardiopatas submetidos à intervenção com RV não obteve predominância de efeitos positivos, o
que reforça a necessidade de orientações nutricionais coadjuvantes à reabilitação
cardíaca. Unoeste.
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ANÁLISE DA FUNÇÃO MANUAL DE INDÍVIDUOS COM SEQUELA DE AVE POR TESTE DE CAIXA DE
BLOCOS
NATALY ROSSINI
ALINE SANCHEZ FERRARI
GABRIELA ARAUJO CALDEIRA
GEIÉLI PAIXÃO DE ANDRADE
TATIANE PAULA FELIX DA SILVA
ALICE HANIUDA MOLITERNO
TALITA DIAS DA SILVA
THAIS MASSETTI
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI
MARIA TEREZA ARTERO PRADO DANTAS
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) caracterizado do tipo isquêmico ou hemorrágico, geralmente
acomete a execução e o controle dos movimentos manuais e desta forma, prejudica atividades
básicas e instrumentais de vida diária. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi analisar a função e
agilidade manual de indivíduos com sequela de AVE, utilizando o instrumento Caixa de
Blocos. Para a realização deste estudo (CAAE: 63123116.7.0000.5515), foram avaliados 9
indivíduos (2 mulheres e 7 homens) com sequela de AVE (média de idade: 54,66±15,73 anos),
sendo 6 com hemiparesia à esquerda e 3 à direita. Para caracterização dos sujeitos de acordo com
a sequela de AVE, foram aplicados alguns instrumentos: Escala de Orpington (EO) (estabelece o
prognóstico de melhora funcional) e Escala de Avaliação de Fugl Meyer (EFM) (mensura o
comprometimento motor e sensorial). Para avaliação da destreza manual bilateral foi utilizado o
Teste de Caixa e Blocos, que verifica o deslocamento do maior número de blocos de um lado para
o outro de uma caixa com duração máxima de 1 minuto. Para comparação dos dados foi realizada
uma análise descritiva. Na EO, foi visualizado a média de 2,97±1,52 pontos, sendo classificados
com "bom prognóstico" e na EFM apresentaram média de 69,15±18,24%. A velocidade média
obtida no Teste de Caixa de Blocos utilizando o lado direito parético foi de 20,8±21,9 blocos por
minuto e 43,5±18,8 blocos por minuto no lado direito não parético, com o lado esquerdo parético
obteve-se 15,1±16,8 blocos por minuto e o lado esquerdo não parético, 45,5±15,1 blocos por
minuto. Os dados adquiridos indicam que a função de extremidade superior em indivíduos pós
AVE encontram-se reduzidas nos membros com hemiparesia, evidenciando a diminuição da
velocidade do movimento e destreza manual quando comparados com o lado não afetado. Além
disso, os indivíduos que apresentaram hemiparesia esquerda obtiveram desempenho inferior
comparado a indivíduos que apresentaram hemiparesia direita. Portanto, pode-se concluir que
indivíduos com prognóstico funcional e função motora considerada leve pela EO, já apresentam
relevante diminuição de destreza manual e agilidade no movimento em relação ao membro sem
hemiparesia, sendo assim, essencial evitar precocemente o declínio funcional deste e dar ênfase
para uma não progressão do quadro disfuncional apresentado. PROBIC-UNOESTE
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A Insuficiência Cardíaca (IC) é um importante problema clínico devido à gravidade das
manifestações e à alta prevalência. Neste modelo, observa-se diversas alterações no músculo
cardíaco, que podem estar relacionadas com o estresse oxidativo. Se ocorre aumento do estresse
oxidativo há uma alteração no sistema de defesa para aumentar a capacidade antioxidante
fisiológica do organismo e combater esta alteração. O exercício físico tem sido uma conduta
utilizada para minimizar a produção de Espécies Reativas de Oxigênio (EROs), aumentando a
capacidade antioxidante na musculatura esquelética de animais com IC. Porém, não há estudos
que avaliem o efeito do exercício aeróbio no músculo diafragma nafase de disfunção ventricular,
que antecede a IC em relação ao estresse oxidativo. Desta forma, o objetivo é investigar a
influência do exercício aeróbio sobre o estresse oxidativo do músculo diafragma de ratos na
transição de disfunção ventricular para a IC. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da
UNOESTE (Protocolo: 4318). Foram utilizados 48 ratos Wistar macho divididos em 4 grupos: Sham;
Sham Exercício; EAo; EAo Exercício. Os animais realizaram um programa de exercício aeróbio em
esteira, durante 5d/semana, por 10 semanas. No músculo diafragma a dosagem do estresse
oxidativo foi mensurado através Peroxidação Lipídica (MDA) e Carbonilação Proteica. As
comparações foram realizadas por ANOVA para os dados paramétricos, com pós teste Tukey (p <
0,05). Os dados foram expressos em média, desvio padrão e valor de p. Os valores do MDA foram:
Sham=51,77±17,23 (p=0,69); Sham Exercício=64,71±25,53 (p=0,27); EAo=42,17±17,61 (p=0,22);
EAo Exercício=66,57±38,73 (p=0,37) e não houve diferença significativa entre os grupos. A análise
da Carbonilação Proteica também não houve diferença significativa entre os grupos, sendo os
valores: Sham=10,98±3,24 (p=0,07); Sham exercício=10,23±3,03(p=0,95); EAo=12,17±5,75
(p=0,44); EAo Exercício=8,17±2,39 (p=0,49). O estresse oxidativo pode ser mensurado através da
MDA e da Carbonilação Proteica, no qual quando estão em níveis elevados, favorecerem a
degradação celular, por serem oxidativas. No músculo diafragma a dosagem do estresse oxidativo
não foi alterada nos grupos experimentais durante a transição da disfunção ventricular para a IC.
Desta forma, sugere que as alterações patológicas de estresse oxidativo no músculo diafragma
ocorram de forma mais tardia.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) refere-se à obesidade como um diagnóstico que está cada
vez mais comum e abrange todas as faixas etárias. Deste modo, o excesso de peso pode
comprometer o desenvolvimento psicomotor de crianças, incluindo a lateralidade, no qual deveria
estar estabelecida até os seis anos de idade cronológica. Além disso, as atividades da vida diária
podem apresentar-se prejudicadas devido à presença do excesso de peso associado ao distúrbio
da lateralidade. Desta forma, este estudo tem como objetivo analisar se existe relação entre de
excesso de peso e distúrbio de lateralidade em crianças. Estudo do tipo transversal (CAAE
67785417.0.0000.5515), no qual foram avaliadas 13 crianças, na faixa etária de oito a dez anos, de
ambos os sexos, matriculadas em escolas da Rede Pública Municipal de Presidente Prudente/SP,
encaminhadas à Clínica de Fisioterapia da UNOESTE para intervenção para o tratamento da
obesidade. Para avaliação antropométrica utilizou-se do IMC/idade de acordo com o Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), e para a lateralidade baseou-se nos testes específicos
da Escala de Desenvolvimento Motor (EDM). A média de idade cronológica foi de 9,42±0,71 anos,
sendo 7 (53,84%) do sexo feminino e 6 (46,15%) do masculino. A média do IMC/idade foi de
25,58±3,95 Kg/m2, sendo classificados 2 (15,38%) com risco de sobrepeso, 4 (30,76%) com
sobrepeso e 7 (53,84%) com obesidade. Também observou-se que 8 (61,53%) crianças
apresentaram lateralidade de destro completo, 4 (30,76%) com lateralidade cruzada e 1 (7,69%)
indefinida. Os achados apresentam-se de forma descritiva com média e desvio padrão. Diante dos
dados apresentados é possível observar que 92,31% dos avaliados possuí lateralidade definida.
Ressalta-se que a maior porcentagem de crianças encontram-se no grupo de obesidade, deste
modo, predispostas à várias complicações na saúde. Nesta perspectiva, conclui-se que a não
definição da lateralidade pode ser decorrente de uma não estimulação motora devido ás
características do estilo de vida, estando interligado ao excesso de peso. Neste contexto é
necessário reforçar que quanto mais precoce uma avaliação expondo as alterações motoras e
nutricionais em crianças, melhores serão a chances de uma intervenção rápida e de resultados
satisfatórios. Universidade do Oeste Paulista - Unoeste
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Associação Brasileira para estudo da Obesidade (ABESO) relata como uma epidemia mundial,
abrangendo indivíduos em todas as faixas etárias. Deste modo, o desenvolvimento motor de
crianças com excesso de peso pode apresentar-se comprometido, principalmente em relação ao
desenvolvimento motor típico, como à motricidade fina, no qual é um elemento fundamental para
atividades de vida diária. Deste modo, o objetivo do estudo é avaliar através dos testes específicos
da Escala de Desenvolvimento Motor (EDM), a motricidade fina em crianças com excesso de
peso. Estudo do tipo transversal (CAAE 58664116.0.0000.55151), no qual através de um projeto de
pesquisa realizado em escolas municipais de Presidente Prudente - SP, as crianças foram
submetidas à avalições, e através destas, se houvesse necessidade seriam encaminhadas para a
clínica de fisioterapia da Unoeste para intervenções fisioterapêuticas. Sendo assim, 13 crianças de
ambos os sexos, sete meninas e seis meninos, com idade entre oito e dez anos. Iniciaram o
projeto, no qual todas apresentavam média do IMC/idade de 25,58±3,95 Kg/m2, sendo
classificados 2 (15,38%) com risco de sobrepeso, 4 (30,76%) com sobrepeso e 7 (53,84%) com
obesidade, além do IMC/idade e utilizou a EDM para avaliar a área de motricidade fina. Com base
na avaliação da motricidade fina, foi possível observar que duas crianças estão com resultados
dentro da normalidade ou superior a sua idade cronológica (109,54 ± 5, 176021638), ou seja,
apenas duas crianças apresentaram resultados significativos de acordo com o desenvolvimento da
motricidade fina e 11 crianças apresentaram atraso nessa área (92,07545455 ±12,7524410). As
recentes pesquisas apontam que grande parte das crianças com excesso de peso apresentam
atrasos no desenvolvimento motor, principalmente em relação à motricidade fina, sendo que o
principal desencadeador é a obesidade, no qual se não for tratado poderá acarretar novas
complicações futuras. Fato este, que pode estar relacionado ao foco de tratamento utilizado
nessas crianças que esta voltada ao desenvolvimento motor para a perda de peso destas. Concluise que uma avaliação precoce nos possibilita detectar as alterações e realizar um tratamento
especifico para essa modalidade, focado nos principais comprometimentos e disfunções
apresentados pela criança para futuramente não gerar atrasos que irá comprometer o
desenvolvimento motor típico.
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O sobrepeso e a obesidade vêm sendo considerado uma epidemia em todo o mundo, atingindo
todas as faixas etárias, isso vem sendo consequência de hábitos sedentários desde a infância,
devido a comodidade oferecida pela tecnologia atualmente. Deste modo, o desenvolvimento
psicomotor de crianças com excesso de peso pode apresentar-se comprometido, incluindo à
motricidade global, sendo essencial para atividades de vida diária da criança. Deste modo, o
objetivo deste estudo é avaliar a motricidade global de crianças com excesso de peso. Estudo do
tipo transversal (CAAE 67785417.0.0000.5515), no qual foram avaliadas 13 crianças de ambos os
sexos, com idade de oito a dez anos, sendo sete meninas e seis meninos, encaminhados através de
um projeto de pesquisa realizado nas escolas municipais de Presidente Prudente - SP, para o
tratamento de sobrepeso. Para avaliação antropométrica utilizou-se do IMC/idade e para
motricidade global baseou-se nos testes específicos da escala de desenvolvimento motor (EDM). A
média de idade cronológica das crianças foram de 9,42 ± 0,71 anos, a média do IMC foi de 25,58 ±
3,95 Kg/m² sendo classificado duas (15,38%) com risco de sobrepeso, quatro (30,76%) com
sobrepeso, e 7(53,84%) com obesidade. Dentre as 13 crianças avaliadas, nove (69,2%)
apresentaram resultados inferiores a sua idade cronológica nos testes para motricidade global
presentes na EDM, e quatro (30,76%) com pontuação igual ou superior a sua idade cronológica
(104,307±22,118). Este atraso pode ser causado pela inatividade, onde as crianças obesas se
expõem menos em atividades com auto gasto calórico, e optam por atividade monótonas que não
possibilitam uma vivencia motora mais ampla, como jogos de videogame e assistir TV, limitando
assim seu desenvolvimento psicomotor. Conclui-se que crianças com excesso de peso apresentam
atrasos no desenvolvimento, principalmente em relação à motricidade global. Porém, uma
avaliação nos possibilita detectar essas alterações precocemente e realizar um tratamento
especifico para essa modalidade, e para cada criança individualmente.
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Atualmente a obesidade é um problema a nível mundial, que geralmente tem início na infância,
sendo uma doença complexa com causas multifatoriais que leva á alterações funcionais,
bioquímicas e estruturais do corpo. Deste modo, o desenvolvimento motor de crianças com
excesso de peso pode apresentar-se comprometido incluindo à organização espacial, elemento
essencial para atividades de vida diária. O objetivo deste estudo é avaliar a organização espacial
de crianças com excesso de peso. Estudo do tipo transversal (CAAE 67785417.0.0000.5515), no
qual foram avaliadas 13 crianças, de ambos os sexos, com idades de oito a dez anos, matriculadas
em escolas municipais de Presidente Prudente/SP, com média de idade de 9,42 ± 0,71 anos. Para
avaliação antropométrica utilizou-se do IMC/idade média de 25,58±3,95 Kg/m2, sendo
classificados 2 (15,38%) com risco de sobrepeso, 4 (30,76%) com sobrepeso e 7 (53,84%) e para
organização espacial baseou-se nos testes específicos da escala de desenvolvimento motor (EDM).
Crianças que apresentaram alterações foram encaminhadas para Clínica de Fisioterapia Unoeste
para tratar excesso de peso. Foi possível observar que onze crianças estão com resultados
inferiores a sua idade cronológica e duas crianças estão com idade motora normal ou superior em
relação a sua idade cronológica (102,46±23,29), ou seja, não apresentam atraso no
desenvolvimento motor nessa área. As pesquisas apontam que a obesidade interfere no
desenvolvimento motor típico de crianças com sobrepeso. Este atraso motor pode ser causado
pela falta de atividade, que está diretamente ligada à obesidade. A criança com sobrepeso tem
dificuldade de se exercitar, por isso, na maioria das vezes, ela foge das brincadeiras coletivas e
acaba buscando atividades monótonas. Conclui-se que crianças com excesso de peso apresentam
atrasos no desenvolvimento, principalmente em relação à organização espacial. É importante a
avaliação deste elemento, pois está ligada a noção de espaço, indicando a nossa habilidade de
avaliar a relação física entre o nosso corpo e o ambiente com precisão. Deste modo uma avaliação
precoce nos possibilita detectar essas alterações e realizar um tratamento especifico para essa
modalidade, não gerando atrasos futuramente que irá comprometer o desenvolvimento motor
típico.
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A obesidade tem sido um dos maiores problemas de saúde publica do mundo, segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de crianças e adolescentes (de cinco a 19 anos)
obesos em todo o mundo aumentou dez vezes nas últimas quatro décadas. Deste modo, o
desenvolvimento motor de crianças com excesso de peso pode apresentar-se comprometido,
incluindo à organização temporal, elemento fundamental para o desenvolvimento humano, já que
todas as nossas ações ocorrem em um determinado tempo e precisam ser organizadas dentro
dele. Sendo assim, o objetivo deste estudo é analisar se há associação entre de excesso de peso e
distúrbios de organização temporal em crianças. Estudo do tipo transversal (CAAE
67785417.0.0000.5515), no qual foram avaliadas 13 crianças de ambos os sexos, sendo sete
meninas e seis meninos, com idades entre oito e dez anos (9,29 ±0,758038 anos). Matriculadas em
escolas municipais de Presidente Prudente/SP, foram realizados avaliações nestas escolas, e após
os resultados se necessário foram encaminhadas para um tratamento fisioterapêutico. Para
avaliação antropométrica utilizou-se do cálculo com média de IMC/idade 25,58±3,95 Kg/m2,
sendo classificados 2 (15,38%) com risco de sobrepeso, 4 (30,76%) com sobrepeso e 7 (53,84%)
com obesidade e para organização temporal foram utilizados os testes específicos da escala de
desenvolvimento motor (EDM). Dentre as 13 crianças avaliadas, cinco apresentaram resultados
inferiores à sua idade cronológica 109.66 ±13.74 meses nos testes para organização temporal
102.81 ±22.18 meses e oito apresentaram pontuação igual ou superior à sua idade cronológica. De
acordo com os estudos a obesidade interfere no desenvolvimento fisiológico da criança com
excesso de peso. Este atraso no desenvolvimento pode influenciar no sedentarismo de crianças,
fato este que pode estar ligado ao resultado não significativo na área de organização temporal
avaliada. Sendo necessária uma maior atenção nesta área. Conclui-se que crianças com excesso de
peso podem apresentar atrasos relacionados a organização temporal, porém, uma avaliação
precoce nos possibilita detectar essas alterações e realizar um tratamento específico para essa
modalidade, evitando assim atrasos que poderiam comprometer o desenvolvimento motor
típico.
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O transtorno do espectro autista (TEA) trata-se de uma condição do desenvolvimento neurológico,
caracterizado por comprometimento das interações sociais e padrões característicos. Sendo assim,
o seu diagnóstico tem um foco maior nos quesitos comportamentais e sociais, porém essa
população também apresenta alterações motoras podendo levar a problemas no controle
postural. Avaliar a postura e a flexibilidade de uma criança com TEA. A coleta dos dados foi
realizada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Inicialmente foram coletados
peso e estatura e em seguida foi aplicado, em forma de observação clínica, um tópico da escala do
comportamento adaptativo (ECA) para avaliar a postura física. Para avaliação postural foram
obtidos registros fotográficos nas vistas anterior, posterior e laterais direita e esquerda e foram
analisadas com a utilização do software para avaliação postural SAPO. Para a avaliação da
flexibilidade utilizou-se o banco de Wells. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa
da
Faculdade
de
Ciências
e
Tecnologia
FCT/UNESP
(CAAE:
81855317.1.0000.5402). Paciente do sexo masculino, 9 anos de idade, 1,44 metros de estatura e
36,5 Kg de peso. A avaliação realizada demostrou que o paciente apresenta alterações posturais
caracterizadas por inclinação horizontal da cabeça para o lado esquerdo de 4,7º (ref. 0º),
alinhamento horizontal dos acrômios desviado em 4,1º à direita (ref. 0º), ângulo Q esquerdo de
28,2º (ref. 15º) e anteriorização da cabeça de 12,5º (ref. 0º). Além disso, o paciente apresenta
alteração do centro de gravidade sendo este assimétrico no plano sagital em 17,9% para a frente e
no plano frontal em 3,8% à esquerda. O paciente pontuou 5 de 8 itens na ECA, apresentando
proeminência abdominal devido à postura, ombros voltados à frente com arqueamento da coluna
e marcha com as pontas dos pés supinadas, sendo características relevantes. Na flexibilidade
obteve-se um valor de 27,16 cm se enquadrando nos valores normativos. Crianças com TEA
apresentam déficits de coordenação, atraso motor e alterações na marcha e equilíbrio que podem
afetar diretamente o controle postural. Além disso, acredita-se que essas alterações posturais
podem ser uma consequência da diminuição do tônus muscular. A criança tem boa flexibilidade,
no entanto, apresenta alterações posturais importantes que necessitam de uma atenção, pois
podem influenciar no desenvolvimento.
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ANÁLISE DA PRESSÃO ARTERIAL NA APLICAÇÃO PULSADA DA TERAPIA COMBINADA ASSOCIADA
AO USO DE CORRENTE RUSSA NA REDUÇÃO DA GORDURA ABDOMINAL
GABRYELLA SENA LOPES BONATO
AMANDA MERIS NOGUEIRA
TAINARA ALVES DE ANDRADE
GLORIA ALEXANDRA DE PAULA RODRIGUES
GIOVANNA SANTOS GONÇALVES
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO
MAYARA FERREIRA DE LIMA
YARA FELIPPE BUENO CROSCIOLI
LAURINEIA SILVA
MARIA JULIA DE SA SILVA
NATHALIA SOARES DE ALMEIDA
BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO
Desde a antiguidade a obsessão pela beleza é inerente ao ser humano. Com o passar do tempo, a
busca pelo corpo perfeito se intensificou e o apelo da mídia tornou o incessante. Um dos fatores
que inquieta o individuo é o acumulo da gordura localizada na região abdominal, fazendo-os
procurarem diversos tipos de tratamentos, porem os impactos dessas intervenções podem alterar
o funcionamento do sistema cardiovascular e a pressão arterial. Analisar a influência do uso da
terapia combinada pulsada associada a corrente russa sobre a pressão arterial. Participaram do
procedimento experimental, 3 voluntárias, sexo feminino, sob uso de contraceptivo oral,
sedentárias, com até 4 cm de prega cutânea supra ilíaca, as quais foram submetidas a aplicação da
terapia combinada no modo pulsado associada a corrente russa . O delineamento do estudo
compreendeu 4 visitas ao centro de estética. Antes e após as sessões foram mensuradas a pressão
arterial, pelo método indireto seguindo as recomendações VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
Arterial. Os procedimentos utilizados para realização deste trabalho foram aprovados pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE/ Presidente Prudente sob
código 68209817.8.0000.5515. Para as normalidade dos dados foi utilizado para comparar as
variáveis pressão arterial nos momentos pré e pós-intervenção foi feita por meio de Anova OneWay ou teste de Kruskall Wallis. O nível de significância foi estabelecido em p < 0,05 para todos
testes. Durante as sessões da terapia proposta, houve redução da gordura abdominal, e não se
constatou alterações na pressão arterial, pois na comparação entre os momentos iniciais e finais
não houve diferença estatística o valor de onde o valor de p=0.9999. O aumento do metabolismo
que favorece a eliminação dos ácidos graxos de dentro do adipócito provocado pela terapia
combinada, e o consumo dessas moléculas de gordura como fonte energética para a contração
muscular pelo corrente russa mostraram-se eficientes na redução da gordura abdominal localizada
sem alterações negativas no comportamento das pressão arterial, apresentado uma associação
segura para as voluntárias. Conclui-se que a da terapia combinada pulsada associada a corrente
russa é eficiente na redução da gordura abdominal localizada sem alterações sobre a pressão
arterial. 4070
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ANÁLISE DE DADOS BASAIS, VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E NÍVEL DE ATIVIDADE
FÍSICA DE PACIENTES CARDIOPATAS QUE PASSARÃO PELO NORDIC WALKING
JANAINE FERNANDA DA SILVA
GABRIELA CAROLINE RODRIGUES SILVA
GIOVANA ROTA COLLEGIO
ANA LAURA RICCI-VITOR
FERNANDO SOARES PIQUIONE
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
ERCY MARA CIPULO RAMOS
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
Exercícios aeróbicos são benéficos para cardiopatias e acarretam adaptações fisiológicas e
ativação do metabolismo celular sistêmico, ocasionando mudanças nos parâmetros
hemodinâmicos clínicos. A Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) é uma medida não invasiva
da ação do Sistema Nervoso Autônomo (SNA), que em cardiopatas, ainda não encontra-se bem
definida. Embora dados os benefícios do exercício, há alto índice de abandono dos programas de
exercícios, demonstrando um baixo nível de satisfação dos pacientes. Nordic Walking (NW) é uma
modalidade de caminhada que utiliza dois bastões e envolve tronco e membros superiores. É um
diferencial a ser aplicado com a população cardiopata. analisar as características basais de
cardiopatas que passarão pelo NW e classifica-los quanto ao nível de atividade física. Estudo
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 82266117.2.0000.5515). Os pacientes
passaram por uma avaliação inicial; responderam ao IPAQ, que trata-se de um questionário onde
o paciente é classificado de acordo com frequência e duração de atividade física semanal. Após,
foram alocados ao protocolo de caminhada convencional e NW, onde foram orientados a
permanecerem na posição sentado durante o período do repouso, correspondente aos primeiros
15minutos do protocolo. Foram coletados os dados clínicos basais e a VFC foi captada através do
polar posicionado no tórax do paciente durante todo o protocolo, e então, foram submetidos ao
exercício. Até o momento 5 pacientes foram avaliados, 80% eram homens; com média idade de
66.4±6anos e 80% foi classificado como irregularmente ativo A segundo o IPAQ. Em repouso, a
coleta de seus dados clínicos resultou em: borg=7.6±1.5; PAS= 118±13mmHg; PAD= 76±5.4mmHg;
FR= 16.8±3.5rpm; SpO2= 97.4±1.3%; DP= 6486.4±3445.9; RMSSD= 16.62±9.74 e SDN=
27.4±10.7. Programas de exercícios para cardiopatas são extrema importância, dado que o
exercício provocará adaptações hemodinâmicas importantes a partir da ativação muscular
sistêmica, alterando os parâmetros expressos durante o repouso de forma importante. O
resultado de abandonos desses programas é o sedentarismo ou uma realização inadequada de
exercício físico, aumentando assim, os riscos de um segundo evento cardiovascular ocorrer. Há
maior ação parassimpática durante o repouso; bem como os parâmetros hemodinâmicos estáveis
e prevalência de irregularmente ativos. UNOESTE
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ANÁLISE DO CONHECIMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO
DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL
AMANDA ORLANDELLI MOLINARI
BEATRIZ UNGARI SONCIN
MARIA EDUARDA RODRIGUES GOES
CAMILA MARIA DOS REIS
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE
Um dos principais ajustes durante a gravidez é a posição anatômica da pelve, nas vísceras, no
períneo e na musculatura pélvica.Isso ocorre devido mudanças hormonais, aumento da massa
corporal materna, do crescimento progressivo do útero e do peso fetal. Estes ajustes geram um
aumento da pressão intra-abdominal e uma grande sobrecarga dos músculos do assoalho
pélvico.Acredita-se que poucas mulheres têm esse conhecimento e não se preparam fisicamente
para a gravidez, causando deficiência na musculatura do assoalho pélvico levando á incontinência
urinária, prolapso dos órgãos pélvicos, entre outros, assim afetando a qualidade da sua
gestação. Verificar o conhecimento das gestantes em relação à importância do assoalho pélvico,
suas modificações e as consequências que sua deficiência pode acarretar durante a
gravidez. Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Unoeste (Protocolo 4341) atendendo à Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Foram
avaliadas 2 gestantes com idade média de 27,5±10,60 anos, na Clínica de Fisioterapia de
Presidente Prudente - SP. Foram avaliados a história obstétrica, tempo de gestação, se a gestante
fez pré natal e se praticava exercício físico. Para a avaliação do conhecimento das gestantes foi
aplicado um questionário sobre a importância e alterações que ocorrem nos músculos do assoalho
pélvico. Foram avaliados 2 gestantes, onde foi observado que ambas não tem conhecimento sobre
o que é o Assoalho Pélvico, sobre sua função e suas alterações na gravidez e nem sobre as
complicações que a fraqueza desses músculos podem acarretar. Ter conhecimento sobre a função
e a importância do assoalho pélvico é importante para prevenir várias disfunções não só durante a
gravidez, mas ao decorrer da vida. Ao conhecer suas funções pode prevenir doenças como
incontinência e prolapso pélvico tendo uma gestação mais segura. As gestantes avaliadas não têm
conhecimento sobre o que é o Assoalho Pélvico e suas alterações na gravidez. Unoeste
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ANÁLISE DO CONTROLE MOTOR FINO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO
ANDRÉ WESLEY DE ARAUJO
RAFAELA VILLA ALMEIDA
CÁSSIA KELLY DA SILVA
MARIA PAULA DE SOUZA SILVA
CAMILA DO NASCIMENTO SOBRINHO
LARISSA GEOVANA APARECIDA DA SILVA
ISABELLE NOBRE DOS SANTOS
TALITA DIAS DA SILVA
THAIS MASSETTI
TANIA BRUSQUE CROCETTA
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI
MARIA TEREZA ARTERO PRADO DANTAS

Crianças em acolhimento geralmente estão expostas a situações sociais que podem comprometer
o desenvolvimento psicomotor destes, fato que pode desencadear déficits na coordenação, na
compreensão da tarefa e consequentemente no controle motor fino, prejudicando a
aprendizagem motora. O objetivo deste estudo foi analisar o controle motor fino de crianças em
situação de acolhimento. Trata-se de resultados parciais de um projeto de pesquisa (CAAE
82213817.4.0000.5515), no qual foram avaliados 20 indivíduos, sendo 10 do sexo feminino e 10
do masculino, com média de idade de 12,42±3,51 anos. Metade da amostra era do Grupo de
Acolhimento (GA), formado por crianças institucionalizados em abrigo, e, 10 indivíduos que
residem com a família, formando o Grupo Controle (GC), pareados por sexo e idade com o GA.
Para avaliação do controle motor fino da amostra, foi utilizado um software de computador
denominado Controle Motor, no qual o indivíduo deveria seguir um traço expresso na tela do
computador de três modos diferentes (horizontal, vertical e diagonal), fazendo uso de uma caneta
sobre uma mesa digitalizadora, com dez repetições cada. Os dados serão apresentados de forma
descritiva, com média e desvio-padrão. A média do tempo de movimento durante a realização da
tarefa dos indivíduos do GA foi de 12,97±6,79 segundos e do GC foi de 11,39±4,96 segundos.
Sendo encontrado, 216 acertos durante a execução da tarefa no GA e 207 no GC. Além disso,
foram visualizados 207 erros na avaliação no GA e 93 no GC. As crianças do GA apresentaram
maior tempo de movimento para realização da tarefa, ou seja, necessitaram de mais tempo para
organização do controle motor fino e enfim concluir a atividade, além de obter maior número de
erros comparado ao GC, o que demonstra um déficit do controle motor destes. Ambos os grupos
apresentaram número de acertos próximos, porém enfatiza-se o número de erros do GA, pois
pode indicar o prejuízo motor e o alto nível de ansiedade observado, que pode causar agitação, e
consequentemente os erros do indivíduo. Conclui-se que os indivíduos em situação de
acolhimento apresentaram déficit no controle motor fino, analisado por uma tarefa em
computador, comparado aos indivíduos que residem com suas famílias. Sendo necessário a
orientação das equipes que atuam diretamente com esta população, para que estas desenvolvam
programas de estímulos motores em tarefas manuais e de esporte, para controle do
movimento. PROBIC – Unoeste.
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ANÁLISE DO EQUILÍBRIO EM CRIANÇAS COM EXCESSO DE PESO
JULIANA DA SILVA
THATIANE DA SILVA MEDEIROS
LIDIA THAIS COSTA E SILVA
THAINA APARECIDA AMARAL MAGOSSO
MARIA HELENA SANTOS TEZZA
STEPHANIE APARECIDA GONÇALVES MEDINA
RHUAN GUSTAVO DURAN MIRON
MIRIELI OLIVEIRA GUEDES
ANDREZA DIAS DE ALMEIDA
AMANDA GOMES GARCIA
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO
ALINE DUARTE FERREIRA
A obesidade infantil é um problema mundial que vem aumentando de forma significativa e como
consequências apresentam varias complicações na infância. O tratamento pode ser mais difícil que
na fase adulta, pois está relacionada a mudar os hábitos destas e também a disponibilidade tanto
das crianças como dos seus responsáveis, além de apresentar um difícil entendimento por parte
da criança aos danos da obesidade. Deste modo, o objetivo do presente estudo é avaliar o
equilíbrio de crianças com excesso de peso. Estudo do tipo transversal (CAAE
58664116.0.0000.55151), foram avaliadas 13 crianças de ambos os sexos, com idade de oito a dez
anos, matriculadas em escolas municipais de Presidente Prudente/SP, com média de idade de
9,42±0,712310 anos, sendo sete meninas e seis meninos, todos encaminhadas para tratamento
fisioterapêutico por excesso de peso. Para avaliação antropométrica utilizou-se do IMC/idade com
média de 25,58±3,95 Kg/m2, sendo classificados 2 (15,38%) com risco de sobrepeso, 4 (30,76%)
com sobrepeso e 7 (53,84%) com obesidade e para equilíbrio baseou-se nos testes específicos da
escala de desenvolvimento motor (EDM). De acordo com a avaliação foi possível observar que sete
(53,84%) crianças estão com resultados inferiores a sua idade cronológica, seis (46,15%) crianças
estão com idade motora normal ou superior em relação a sua idade cronológica, ou seja, não
apresentam atraso no desenvolvimento motor nessa área. Os estudos apontam que crianças com
diagnóstico de excesso de peso tem interferência no desenvolvimento motor típico. Este atraso
muitas vezes é causado pela falta de atividade física que está diretamente ligada à obesidade. A
criança com excesso de peso tem desinteresse em realizar atividades físicas, tendo maior
propensão a atividades cômodas. Conclui-se que crianças com excesso de peso apresentam
atrasos no desenvolvimento em relação ao equilíbrio. Porém, uma avaliação precoce possibilita
detectar alterações e realizar um tratamento especifico e adequado para a modalidade alterada,
visando prevenir atrasos futuros que irão comprometer o desenvolvimento motor típico.
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ANÁLISE DO ESQUEMA CORPORAL EM CRIANÇAS COM EXCESSO DE PESO
AMANDA NEVES DE OLIVEIRA
THATIANE DA SILVA MEDEIROS
LIDIA THAIS COSTA E SILVA
JULIANA DA SILVA
RHUAN GUSTAVO DURAN MIRON
STEPHANIE APARECIDA GONÇALVES MEDINA
MIRIELI OLIVEIRA GUEDES
AMANDA GOMES GARCIA
ANDREZA DIAS DE ALMEIDA
MARIA HELENA SANTOS TEZZA
MARIA TEREZA ARTERO PRADO DANTAS
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) relata a obesidade como um dos maiores problemas de
saúde pública, abrangendo indivíduos geralmente na idade escolar, compreendida entre 06 e 10
anos, ocorrem diversas alterações estruturais nas crianças, onde a mesma é extremamente ativa e
possui habilidades motoras que lhes permitem explorar de modo eficiente o meio em que vive.
Sendo assim, o desenvolvimento motor de crianças com excesso de peso pode apresentar-se
comprometido incluindo o esquema corporal, elemento essencial para atividades de vida diária,
para um bom desenvolvimento do esquema corporal é necessário uma boa evolução das outras
áreas psicomotoras como motricidade e percepções espaço-temporais Objetivo deste estudo é
analisar se há associação entre de excesso de peso e atraso na área de esquema corporal em
crianças. Estudo do tipo transversal (CAAE 67785417.0.0000.5515), no qual foram avaliadas 13
crianças de ambos os sexos com idade de oito a dez anos, matriculadas em escolas municipais de
Presidente Prudente/SP, com média de idade de 9,42±0,71 anos, sendo sete meninas e seis
meninos. Para avaliação antropométrica utilizou-se do IMC/idade com média de 25,58±3,95
Kg/m2, sendo classificados 2 (15,38%) com risco de sobrepeso, 4 (30,76%) com sobrepeso e 7
(53,84%) e para esquema corporal baseou-se nos testes específicos da escala de desenvolvimento
motor (EDM). Com base na avaliação de esquema corporal, foi possível observar que dez crianças
(76,92%) estão com resultados inferiores a sua idade cronológica e três crianças (23,07%) estão
com idade motora normal ou superior em relação a sua idade cronológica em meses
(89,43±30,44), ou seja, não apresentam atraso no desenvolvimento motor nessa área. O atraso no
desenvolvimento psicomotor dessas crianças pode ocorrer em consequência da atividade motora
reduzida e falta da pratica de exercício físico, além de uma alimentação inadequada, sendo essas
características mais frequentes encontradas nas crianças portadoras de obesidade
infantil. Conclui-se que crianças com excesso de peso apresentam atrasos no desenvolvimento,
principalmente em relação ao esquema corporal. Porém é possível identificar fatores de risco que
podem comprometer o desenvolvimento motor típico e preveni-los ou ainda realizar tratamentos
adequados para menores agravos futuros.
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ANÁLISE DOS SINTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS EM INDIVÍDUOS COM OSTEOARTROSE QUE
RELATAM DOR LOMBAR.
BIANCA PINHAL GALINDO
LORENA PEREIRA ARAUJO
THAOANE APARECIDA CANO TOLEDO
CINTIA TIEMI GUSHIKEN
RAÍSSA PUZZI LADVIG
MARIANA ROMANHOLI PALMA
FERNANDA ELISA RIBEIRO
DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI
ALESSANDRA MADIA MANTOVANI
A osteoartrose(OA) é uma doença crônica, que pode afetar várias articulações, dentre elas as
interfacetárias da coluna lombar. Sua origem é multifatorial e caracteriza-se por alterações
degenerativas na cartilagem articular. Dentre os comprometimentos, destaca-se a dor como uma
das principais queixas, sendo esta responsável pela limitação do desempenho pleno das atividades
físicas e é fator de risco para o desenvolvimento de incapacidades. Analisar a ocorrência de
sintomas musculoesqueléticos entre indivíduos com OA com ou sem dor lombar. Trata-se de um
estudo transversal aprovado pelo comitê Comitê de ética Ética e pesquisa Pesquisa (CAAE:
69457717.1.0000.5402), realizado com 41 indivíduos diagnosticados com OA, encaminhados ao
Centro de Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFiR) da FCT/UNESP, sendo
10 homens e 31 mulheres, com idade média de60,48±10,27 anos. Na avaliação foram coletados
dados gerais e os sintomas osteomusculares foram identificados por meio do Questionário
Nórdico de Sintomas Musculoesqueléticos. A análise estatística foi realizada por meio do software
SPSS, versão 19.0. Inicialmente, foi aplicado o teste de Shapiro-Wilks e, em seguida, foi aplicado o
teste de Mann-Whitney para comparação dos valores de cluster (somatória) de sintomas
musculoesqueléticos e, por fim, os dados categorizados foram comparados pelo teste de quiquadrado. Do total, 36 (88%) pacientes relataram dor lombar associada. Em média, os valores
obtidos no questionário nórdico foi 4,2±1,9, enquanto aqueles com dor lombar relataram 6,6±2,1
locais com sintomas dolorosos musculoesqueléticos, indicando diferença estatística entre eles
(p=0,019). Na análise categórica dos sintomas musculoesqueléticos o grupo de menor queixa (1-5
pontos) contou com 10 pessoas com dor lombar e quatro sem dor lombar e dentre aqueles com
maior queixa (6-9 pontos), 26 tinham dor lombar e apenas um não apresentou dor lombar
(p=0,039). O presente estudo demonstra maior quantidade de pontos dolorosos em pacientes
com dor na coluna lombar. Supõe-se que inicialmente a hipersensibilidade é encontrada somente
no local afetado, porém quando a dor torna-se refratária, mecanismos de sensibilização central e
periférica passam a colaborar na manutenção dos quadros dolorosos, independente do seu local
de origem. Pacientes com OA e dor lombar associada apresentam uma maior quantidade de
pontos dolorosos quando comparados com indivíduos sem dor lombar.
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APLICAÇÃO DA ESCALA DE BARREIRAS PARA A REABILITAÇÃO CARDÍACA EM CARDIOPATAS
PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO CARDÍACA: UM ESTUDO OBSERVACIONAL
TRANSVERSAL
GIOVANNA LOMBARDI BONINI BORGES
PAULA FERNANDA DA SILVA
ANA LAURA RICCI-VITOR
FELIPE RIBEIRO
CAROLINA TAKAHASHI
MAYARA MOURA ALVES DA CRUZ
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI
As doenças cardiovasculares são consideradas a principal causa de mortalidade no mundo. Neste
cenário, surgem os programas de reabilitação cardiovascular (PRC), que mesmo com eficácia
comprovada para tratamento dessas doenças, apresentam baixas taxas de aderência após
admissão, em decorrência das barreiras presentes em todo o processo reabilitacional, as quais não
são bem esclarecidas e evidenciadas nos estudos existentes no Brasil. Identificar as barreiras
apresentadas pelos pacientes após a admissão em um PRC e correlaciona-las com o perfil
socioeconômico, cognitivo e emocional (nível de ansiedade e depressão) dos pacientes. Indivíduos
(n=61; 66,0±11,9 anos; 36 homens) que frequentam um PRC público foram avaliados inicialmente
para identificação e caracterização, e em seguida, foram investigadas as barreiras (Escala de
Barreiras à Reabilitação Cardíaca - EBRC), o nível socioeconômico (Questionário da Associação
Brasileira de Empresas de Pesquisa), a presença de ansiedade e depressão (Escala Hospitalar de
Ansiedade e Depressão) e o estado cognitivo (Mini Exame do Estado Mental). Para análise da
correlação entre as barreiras e o perfil do paciente, como os dados apresentaram distribuição não
normal (teste de Kolmogorov-Smirnov) foi utilizada a correlação de Spearman . Significância de
5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FCT/UNESP (CAAE
nº:88504718.0.0000.5402). Em relação às barreiras, foram obtidas as médias: barreiras totais
(1,36±0,26), comorbidades (1,37±0,45), necessidades percebidas (1,16±0,30), problemas pessoais
(1,36±0,56), acesso (1,06±0,18) e viagem/conflito de trabalho (2,39±1,44). Em relação ao perfil,
observou-se 5,81±3,07 para ansiedade, 3,92±2,85 para depressão; 26,44±3,16 para o estado
cognitivo e em relação ao nível socioeconômico, 32,8% (n=20) são da classe B2. Foi observada
correlação apenas entre barreira de acesso e o estado cognitivo (R=-0,309; p=0,014). Ao
analisarmos os scores da EBRC, observamos que os pacientes apresentam poucas barreiras, sendo
maior a barreira de viagem/conflito de trabalho. Foi encontrada uma correlação negativa entre a
barreira de acesso e o estado cognitivo, o que representa que quanto menor o estado de
cognição, maior é a dificuldade de acesso. Os pacientes avaliados apresentam poucas barreiras
para participação no PRC e existe correlação negativa apenas entre acesso e estado
cognitivo. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq
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APRENDIZADO MOTOR EM INDIVÍDUOS PÓS AVE
TATIANE PAULA FELIX DA SILVA
GEIÉLI PAIXÃO DE ANDRADE
GABRIELA ARAUJO CALDEIRA
NATALY ROSSINI
ALINE SANCHEZ FERRARI
FERNANDA VIEIRA BEZERRA
TALITA DIAS DA SILVA
THAIS MASSETTI
TANIA BRUSQUE CROCETTA
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI
MARIA TEREZA ARTERO PRADO DANTAS
O acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico ou hemorrágico pode levar a alterações do
aprendizado motor (AM) devido a suas sequelas. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar a
aprendizagem motora de indivíduos pós AVE por uma tarefa de interceptação do movimento em
computador.
Trata-se
de
resultados
parciais
de
um
estudo
transversal
(CAAE:63123116.7.0000.5515), no qual participaram 10 indivíduos (média de idade:54,90±13,53
anos), sendo 4 do sexo feminino e 6 masculino, metade com hemiparesia direita e a outra
esquerda, e destes, 6 apresentaram AVE isquêmico e 4 hemorrágico, com a pontuação de
73,02±19,30% na Escala de Avaliação Fugl Meyer. Para analisar a AM, utilizou-se uma tarefa de
Timing Coincidente que analisa o tempo de interceptação do movimento. Este software
apresentava na tela 10 esferas em 3D dispostas em uma coluna vertical, e após o comando de
início, o indivíduo deve acompanhá-las descendo na tela, até chegar na esfera alvo para apertar a
barra de espaço do computador. Na fase de Aquisição (A) foram realizadas 20 tentativas (300ms),
com intervalo de 5 minutos para a Retenção (R) com 5 tentativas (300ms) e na fase de
Transferência (T), foram executadas 5 tentativas com velocidade aumentada (400ms). Os dados
foram divididos em blocos de cinco tentativas. Realizou-se uma análise descritiva dos dados
utilizando média e desvio padrão. Na fase A foi visualizada a diminuição do tempo de movimento
da Aquisição 1 (A1:884,78±531,96 ms) para Aquisição 4 (A4:649,52±305,07 ms), não sendo
encontrado na comparação da A4 com R (789,22±443,23 ms), porém, na fase T (440,28±236,94
ms) ocorreu uma diminuição do tempo de movimento comparada com A4. Essa diminuição do
tempo durante a fase A demostra que a repetição da tarefa foi suficiente para uma melhora de
sua habilidade no decorrer das tentativas, sendo confirmado a melhora da performance na fase T,
fato que indica aprendizagem motora efetiva. Portanto, conclui-se que os indivíduos pós sequela
de AVE obtiveram AM efetivo na execução de tarefas com uso de Timing Coincidente
independente da sequela e dos comprometimentos motores, sendo importante o estímulo destas
nesta população para possibilitar melhor desempenho nas suas atividades de vida diária a qual
facilitará a sua recuperação motora. PROBIC - UNOESTE
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ASPECTOS INDIVIDUAIS, FÍSICOS E FUNCIONAIS DE UM GRUPO DE INDIVÍDUOS ATENDIDOS POR
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA EM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
FERNANDA VIEIRA BEZERRA
NATHÁLIA SERAFIM DA SILVA
LORRANY CAROLINE ROCHA DOS SANTOS
ANA LÚCIA DE JESUS ALMEIDA
RENILTON JOSÉ PIZZOL
O fisioterapeuta é capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, no âmbito individual
e coletivo, melhorando capacidade física, promovendo independência funcional e socialização dos
indivíduos, contribuindo então, com a promoção da saúde. No caso de população de perfil
crônico, a intervenção em grupo de exercícios físicos é modalidade válida, e conhecer
características dessa população pode melhorar o atendimento e a assistência
oferecidos. Identificar aspectos físicos e funcionais de participantes de grupo de exercícios físicos
oferecido por serviço de Fisioterapia em Estratégia de Saúde da Família (ESF). Estudo de caráter
descritivo e transversal de nº CAAE 41034914.1.0000.5402 em que foram avaliados 16 indivíduos
que praticam exercícios físicos em grupo em ESF duas vezes por semana. Dados: idade, sexo,
doenças presentes, classificação nutricional (IMC), risco para doença cardiovascular
(Circunferência Abdominal); Testes: flexibilidade (alcançar atrás das costas e Banco de Wells);
força (levantar e sentar em 1 minuto, preensão palmar por dinamômetro manual); mobilidade
(TUG); equilíbrio estático (Berg). Idade média de 62,45 ± 3,0 anos de idade, 75% do sexo feminino
e 25% masculino; 81,2% com HAS; 62,5% com obesidade e risco muito elevado para doença
cardiovascular; 100% com flexibilidade com valores abaixo do esperado e com força diminuída no
levantar e sentar e sem diferença entre mão esquerda e direita; 100% com bom equilíbrio (Berg ?
45 pontos); TUG médio de 11,25 ± 1,64 segundos indicando independência parcial e com baixo
risco de quedas. A atuação fisioterapêutica em grupo de exercícios físicos em ambiente de ESF é
alternativa viável para práticas assistenciais coletivas devido ao grande número de pessoas que
pode ser atendida e que não tem acesso aos benefícios desse tipo de modalidade de atendimento.
Sendo assim, para o fisioterapeuta é importante investigar o tipo de população escolhida para a
intervenção o que pode pautar as suas ações em direção das reais necessidades e das dificuldades
das pessoas atendidas possibilitando a visão integral do indivíduo. População avaliada apresentouse idosa, com predominância de mulheres; com sobrepeso; HAS como doença prevalente e
déficits de flexibilidade, força e mobilidade. Tais resultados podem contribuir para a elaboração de
um programa de exercícios voltado para a redução de peso e aumento de flexibilidade e força
muscular.
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ASSOCIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE DISTÚRBIOS VENTILATÓRIOS COM DIAGNÓSTICO DE
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS EM UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
ISABELA CRISTINA DUARTE ARAUJO
ALINE DUARTE FERREIRA
SUELEN UMBELINO DA SILVA
NATÁLIA DE SOUZA PONTES
IARA BURIOLA TREVISAN
DIONEI RAMOS
A nova Política Nacional de Atenção Básica consolidou a Estratégia Saúde da Família (ESF) como
forma prioritária para reorganização da atenção básica, a partir do trabalho do médico generalista
e da equipe multiprofissional de saúde. Entre as condições crônicas, cerca de um terço dos
atendimentos nas unidades de atenção básica em todo o mundo se devem às Doenças
Respiratórias Crônicas (DRC). Analisar os distúrbios ventilatórios de idosos por meio da
espirometria e associar com os diagnósticos de asma e DPOC em unidades de ESF. O estudo foi
desenvolvido em oito Unidades de Estratégia de Saúde da Família (UESF) na cidade de Presidente
Prudente/SP selecionadas de forma aleatória. A partir do levantamento de prontuários de
pacientes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, com diagnóstico clínico de doença
respiratória crônica (Asma ou DPOC), realizou-se a espirometria para investigação de distúrbios
ventilatórios. Todos os procedimentos realizados foram aprovados pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Estadual Paulista FCT-UNESP (CAAE: 51132615.3.0000.5402). Oitenta e
nove idosos com DRC incluídos no estudo apresentaram média de idade de 70,7±6,4 anos para
mulheres (n=48) e 72,6±7,3 anos para homens (n=41). Observou-se que do total de idosos,
46(52%) apresentaram diagnóstico clínico de DPOC, sendo que 15 (17%) destes idosos
apresentaram espirometria normal, indicando o sobrediagnóstico da doença; 17 (21%)
apresentaram diagnóstico clínico de asma e 1 (1%) apresentou diagnóstico de asma e DPOC.
Houve uma relação significativa entre o diagnóstico de DPOC e a classificação da gravidade do
distúrbio obstrutivo, principalmente moderado (26%), segundo GOLD (p=0,009). Em um estudo na
atenção primária também constataram sobrediagnóstico, onde 30% dos pacientes com
diagnóstico prévio de DPOC apresentaram espirometria normal. Outro estudo de revisão da
literatura constatou que é baixa a acurácia dos diagnósticos de DRC por generalistas nos cuidados
primários de saúde. Houve sobrediagnóstico da DPOC nas UESF estudadas e a espirometria é
subutilizada na atenção básica de saúde. Sugere-se capacitação profissional para otimizar o
diagnóstico precoce das doenças respiratórias crônicas e favorecer assim o manejo do
doente. FCT/UNESP
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ASSOCIAÇÃO DA INSATISFAÇÃO CORPORAL COM SOBREPESO E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO
EM SOBREVIVENTES DE CÂNCER DE MAMA
DANIELA TANAJURA CALDEIRA SILVA
WILLIAM RODRIGUES TEBAR
FERNANDA ELISA RIBEIRO
MARIANA ROMANHOLI PALMA
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI
DIEGO GIULLIANO DESTRO CHRISTOFARO
O câncer de mama é o câncer mais frequente em mulheres. O diagnóstico da doença está
associado a alterações psicossociais e seu tratamento provoca alterações físicas importantes,
dentre elas o ganho de peso. Além disso, é comum que os sobreviventes de câncer de mama
exibam insatisfação com o corpo, baixa autoestima e isolamento, o que influencia negativamente
na disposição e a assiduidade para a prática de atividade física. Nesse sentido, estudos mostraram
que o comportamento sedentário, a obesidade e a inatividade física têm sido associados ao câncer
e/ou sua recorrência. Por essa razão, é essencial controlar esses fatores de risco, especialmente
em sobreviventes de câncer de mama. verificar a prevalência de insatisfação corporal em
sobreviventes de câncer de mama e a associação dessa variável com o sobrepeso e o
comportamento sedentário. estudo transversal aprovado pelo Comitê de ética e Pesquisa da
Universidade Estadual Paulista(UNESP), Presidente Prudente- SP(CAAE: 54169416.6.0000.5402).
Foram avaliadas 102 sobreviventes ao câncer de mama e coletados dados pessoais e
antropométricos. Além disso, foram aplicados questionários de insatisfação corporal e
comportamento sedentário. A associação entre insatisfação corporal e as variáveis independentes
foi verificada por meio de regressão logística binária no modelo não ajustado. A idade média das
participantes foi de 58,2±10,3 anos. A prevalência de insatisfação corporal foi de 75,7%. Ao
comparar as categorias alto e baixo comportamento sedentário, as participantes com elevado
comportamento sedentário apresentaram maiores chances de insatisfação corporal (OR=2,76, IC
95%= 1,00- 7,73) (p = 0,049) e mulheres com sobrepeso, quando comparadas às mulheres com
peso normal, também apresentaram maiores chances de insatisfação com o corpo (OR=5,62, IC
95%= 1,86- 16,93) (p = 0,003). A maior parte da população avaliada apresentou insatisfação
corporal, principalmente as mulheres classificadas com excesso de peso. O ganho de peso pode
ser justificado devido ao tratamento do câncer, pois o mesmo gera distúrbios que interferem na
autoestima e qualidade de vida dessas mulheres. Todas essas alterações também provocam a
fadiga e tornam o sedentarismo mais comum nessa população, gerando assim o comportamento
sedentário, que no presente estudo também se mostrou elevado. A insatisfação corporal foi
associada com o elevado comportamento sedentário e excesso de peso em sobreviventes ao
câncer de mama. CAPES
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ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NO CONTROLE DA DOR NO PACIENTE ONCOLÓGICO
FERNANDO SOARES PIQUIONE
WABISON JÚNIOR FERNANDES DOS SANTOS
O câncer é uma doença de causas múltiplas, dentre elas, os fatores ambientais, culturais,
socioeconômicos, estilos de vida ou costumes (OLIVEIRA et al., 2015). A dor é um dos sintomas
mais frequentes no paciente oncológico, com uma estimativa de 30 a 60% apresentando dor de
moderada e alta intensidade (CHANGHYUN et al., 2017). Desta forma, a fisioterapia ao longo dos
anos vem mostrando um importante papel no tratamento de pacientes com dor, principalmente
no controle da dor oncológica, promovendo melhorar a qualidade de vida, além de ser
fundamental em todas as fases do processo de reabilitação, desde o pré-operatório até o estágio
terminal (REIS et al.,2018). Diante disto, o presente estudo tem por finalidade identificar as
intervenções fisioterapêuticas no controle da dor do paciente com diagnóstico de
câncer. Identificar através de uma revisão de literatura a atuação do profissional fisioterapeuta no
controle da dor em pacientes oncológicos. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, no
qual foram analisados 8 artigos que abordam sobre tema, e que foram publicados entre os anos
de 2005 a 2018. Na presente pesquisa, a maioria dos artigos apresentaram intervenções
fisioterapêuticas através de recursos elétricos, termoterápicos, manuais, programas de
reabilitação e cinesioterapia, sendo aplicado exercícios aeróbicos e alongamentos. Dentre os
estudos, incluem 6 revisões sistemáticas da literatura e 2 ensaios clínicos randomizados,
abordando terapias eficazes no controle da dor. Os autores apontam que o processo de
reabilitação demonstra ser uma prática nova capaz de desenvolver programas de exercícios para
pacientes oncológicos, que contribuem para o alivio de dor e melhor qualidade de vida,
aumentando a expectativa de vida. A eletroterapia e a cinesioterapia mostraram ser os recursos
mais prevalentes de acordo com a literatura atual, no qual apresentaram menos efeitos e
complicações adversas. Conclui-se que a atuação do profissional fisioterapeuta se torna de grande
relevância no tratamento oncológico. De acordo com os resultados, a aplicação da corrente TENS
e a cinesioterapia foram as terapêuticas mais utilizadas durante o tratamento da dor,
apresentando um aspecto positivo e proporcionando benefícios na qualidade de vida. No entanto,
se faz necessário a realização de mais estudos, comparando a eficácia das intervenções no
controle da dor em pacientes oncológicos, para solidificar a importância do profissional
fisioterapeuta nessa área.
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AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE EXACERBAÇÃO DA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
ASSOCIADA À APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO E OBESIDADE
MARIA CAROLINA LINS DE SOUZA
ADRIANO SILVA MONZANI
LUMA PAVAN SOTOCORNO
SOELLYN APARECIDA DE SOUZA SILVA
MAIARA ALMEIDA ALDÁ
FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN
A exacerbação da DPOC pode aumentar a prevalência de óbito. A chance de exacerbação e óbito
na associação da DPOC com AOS (overlap) necessita ser investigada. Verificar se a associação da
AOS nos portadores de DPOC com sobrepeso e obesidade influencia a mortalidade. Este estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unoeste (CAEE: 82873318.5.0000.5515). Após
aceitação e assinatura do TCLE, foram incluídos portadores de DPOC moderado e grave, por
critérios clínico e espirométrico. Os pacientes foram submetidos a polissonografia de noite inteira
para confirmar o diagnóstico da AOS. Com isso, foram formados os grupos de DPOC com AOS
(overlap) e DPOC sem AOS. A investigação das exacerbações ocorreram através da verificação de
prontuários e ligações telefônicas, coletando o histórico de exacerbações dentro do seguimento
de 2 anos. Aumento da dispneia, da expectoração e secreção purulenta, caracterizou a
exacerbação. A amostra foi composta por 27 pacientes, sendo 51,85% com overlap. No grupo
DPOC sem AOS a maioria dos pacientes possuíam distúrbio ventilatório obstrutivo moderado
(57,14%) e eram do sexo feminino (92,30%), com média de idade de 56,53±7,58 anos; peso de
86,07±17,63 kg; altura de 1,57±0,06 cm e IMC de 34,2±6,33 kg/m2. No grupo overlap também foi
observado predominância de distúrbio ventilatório obstrutivo moderado (53,84%), entretanto
com prevalência do sexo masculino (71,42%), com média de idade de 62,5 ± 9,12 anos; peso de
91,64±17,20 kg; altura de 1,64±0,06 cm e IMC de 34,14±6,76 kg/m2. Na overlap 21,42% foram a
óbito, enquanto 15,38% foram a óbito no grupo DPOC sem AOS. Foi observado também que,
7,69% dos pacientes do grupo DPOC sem AOS exacerbaram ao mesmo tempo que 21,42% dos
pacientes com overlap exacerbaram no seguimento de 2 anos. É de conhecimento que a AOS é
mais prevalente em indivíduos que possuem DPOC, sendo que esta coexistência de distúrbios
resulta em maiores taxas de exacerbações, hospitalizações, mortalidade e pior prognóstico do que
quando comparadas ambas doenças isoladamente, visto que o aumento da inflamação das vias
aéreas, maior risco de comorbidades e pior qualidade de vida são todos fatores que evidenciam
que a associação de ambas patologias implicam no agravamento das repercussões do processo
fisiopatológico no portador de DPOC. Pacientes com DPOC e AOS (overlap) apresentaram maior
chance de exacerbação e incidência de óbito no seguimento de 2 anos.
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR DE IDOSAS ATIVAS DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DO
IDOSO
GRAZIELLE OLIVEIRA VASSORELLI
THAYS APARECIDA CORDEIRO SILVA
CAROLINE PEREIRA SANTOS
ALINE DUARTE FERREIRA
O processo de envelhecimento envolve modificações em todo o organismo, e no sistema
respiratório observa-se um declínio nos seus volumes e capacidades, além da redução de força da
musculatura respiratória. Há alterações anatômicas na caixa torácica, nos brônquios e nas veias
pulmonares e ambas limitam a capacidade respiratória, afetando assim, no condicionamento
físico. A espirometria deve fazer parte da avaliação respiratória em idosos que apresentam
sintomas ou doenças respiratórias conhecidas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC). Avaliar a função pulmonar de idosas ativas de um Centro de Referência do Idoso
(CRI). Participaram do estudo 58 idosas ativas frequentadoras do CRI na cidade de Presidente
Prudente/SP. Foram incluídas idosas que realizavam exercícios físicos regulares no CRI pelo menos
duas vezes semanais. A avaliação da função pulmonar foi por meio da espirometria pré e pósbroncodilatação de acordo com as normas internacionais e nacionais para execução do teste. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE 74368017.2.0000.5515/4121). A
analise dos dados foi de forma descritiva (porcentagem). Dentre as participantes, 82,75% são
idosas jovens, 15,51% relataram ser ex-tabagistas e 5,17% eram fumantes. A respeito da
classificação do distúrbio ventilatório de acordo com Pereira et al., 10,34% apresentaram distúrbio
obstrutivo leve, 8,62% distúrbio misto leve, 1,72% distúrbio obstrutivo moderado, 1,72% com
distúrbio misto moderado e 77,58% apresentaram função pulmonar normal. Para as idosas que
apresentaram relação entre volume expiratório forçado no primeiro segundo pela capacidade vital
forçada (VEF1/CVF) menor que 0,7 foi utilizada a classificação segundo GOLD e 10,34%
apresentaram distúrbio obstrutivo moderado, 1,72% distúrbio obstrutivo severo e 87,93% da
amostra apresentou função pulmonar inalterada. As doenças do aparelho respiratório
representam a segunda maior causa de internações e a terceira causa de óbito no Brasil e isso vem
aumentando entre a população idosa. Sabe-se que o exercício físico influencia positivamente na
melhora da função pulmonar de idosos, entre as suas variedades, o exercício aeróbico de
moderada intensidade promove melhora da capacidade funcional e retarda as alterações
fisiológicas do envelhecimento. Idosas que permanecem ativas apresentam em sua maioria uma
função pulmonar normal, e muito se dá pelo efeito do exercício físico regular. PPD Unoeste
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA E SINTOMAS DE DISPNEIA EM GESTANTES: UM ESTUDO
OBSERVACIONAL
ANA PAULA BARROCA SILVA
ANA JULIA DA SILVA VIANA
ANA PAULA MENEGOLO
STEPHANIE APARECIDA GONÇALVES MEDINA
FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE
A gestação é um período significativo na vida de uma mulher, está relacionada com alterações
fisiológicas que incluem o aumento no tamanho do útero, resultando na compressão do músculo
diafragma, o que consiste em mudanças no sistema respiratório. A dispneia é relatada como o
principal desconforto que a mulher vivencia durante o processo gestatório e pode ser comum
durante o período gravídico. A manovacuometria é um método muito utilizado para a avaliação
das pressões negativas e positivas, determinando com precisão as alterações na musculatura
respiratória, através dos valores da pressão inspiratória máxima (PImáx) e pressão expiratória
máxima (PEmáx). Avaliar a força muscular respiratória e os sintomas de dispneia de gestantes
saudáveis, no segundo trimestre gestacional. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética através do
número: 4342. Foi aplicada a avaliação inicial nas gestantes para a coleta de dados como os
pessoais e os específicos da gestação. Depois foi aplicada a Escala de Borg com base em algumas
situações do cotidiano da gestante, para percepção subjetiva do esforço, e em seguida foi feito
teste de manovacuometria Foram avaliadas 4 gestantes com média de idade de 32,5+9,67 anos,
idade gestacional de 18,5+4,43 semanas, com 1,75+0,95 de gestações, força muscular inspiratória
de 65+23,38 cmH2O e da expiratória de 59,75+19,14. O ato de limpar a casa foi a situação que
obteve o maior índice da percepção subjetiva de esforço entre as gestantes, de acordo com a
escala de Borg. Com as modificações fisiológicas da gestação, é visto que a força muscular
respiratória pode se encontrar reduzida, aumentando a possibilidade de gerar sintomas
respiratórios, destacando a dispneia. A força muscular inspiratória e expiratória encontraram-se
diminuídas em relação aos parâmetros de normalidade e isso pode estar diretamente relacionado
com os sintomas de dispneia apresentados. Este estudo demostra a importância da fisioterapia
nos estágios iniciais da gestação visando o fortalecimento respiratório e consequente amenização
dos comprometimentos no decorrer da gestação.
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AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE E DO EQUILÍBRIO DE INDIVÍDUOS FREQUENTADORES DE UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP
CARLA DE OLIVEIRA CARLETTI
ANTÔNIO MARCOS NEGREIRO MARTINS
NATHÁLIA SERAFIM DA SILVA
ANA LÚCIA DE JESUS ALMEIDA
RENILTON JOSÉ PIZZOL
O processo natural do envelhecimento ocasiona ao ser humano prejuízos funcionais que
comprometem a capacidade de manutenção do equilíbrio corporal que interfere diretamente na
capacidade de locomoção dos idosos culminando em comprometimentos funcionais associados ao
surgimento de doenças crônicas. A inatividade física é fator agravante, pois acelera o declínio
morfofuncional do sistema nervoso e vestibular e implica em inabilidade para estabelecer a
manutenção postural estática e/ou dinâmica. O conhecimento destes aspectos pode contribuir
para que o fisioterapeuta na Atenção Básica (AB) elabore avaliações físicas mais direcionadas e
propostas de intervenção mais otimizadas. Avaliar a mobilidade e o equilíbrio funcional de
indivíduos frequentadores de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Presidente
Prudente. Estudo transversal descritivo de nº CAAE 41034914.1.0000.5402 com participação de 80
indivíduos sedentários e com diagnóstico clínico de doença osteomuscular frequentadores de uma
UBS do município de Presidente Prudente. Utilizou-se Ficha de Avaliação contendo dados
pessoais, antropométricos; mobilidade avaliada pelo Time Up and Go Test (TUGT) e o equilíbrio
funcional (estático e dinâmico) pela Escala de Equilíbrio de Berg (EEB). Amostra constituída por 80
indivíduos com idade média de 60,12±12,84 anos, sendo 61 mulheres com idade média de
59,16±12,75 anos e 19 homens com idade média de 63,21±12,65 anos. O valor do Índice de massa
corporal (IMC) dos indivíduos foi de 30,74±8,86 kg/m2, classificando-os em obesidade grau I. O
valor de IMC das mulheres foi de 30,69±9,56 kg/m2 e dos homens de 30,87±6,10 kg/m2,
classificando-os também em obesidade grau I. O valor médio do TUGT foi de 9,38±2,34 segundos
classificando-os como saudável e o valor médio da EEB foi de 51,53±4,65 pontos classificando-os
com bom equilíbrio funcional. A inserção do fisioterapeuta na AB ainda é incipiente e, por isso há
escassez de experiências e estudos sobre sua atuação e sobre o perfil funcional da população que
pode se beneficiar com a fisioterapia com abordagens voltadas para a manutenção da mobilidade
e do equilíbrio que são fatores essenciais para o envelhecimento saudável. O estudo demonstrou
que os indivíduos frequentadores de uma UBS do município de Presidente Prudente apresentaram
mobilidade saudável de acordo com o TUGT, sem risco de quedas e com bom equilíbrio funcional
avaliado pela EEB.
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AVALIAÇÃO DA PRECISÃO DE UMA FICHA DE TRIAGEM PARA ENCAMINHAMENTO PRECOCE DE
INDIVÍDUOS COM DOENÇA RESPIRATÓRIA CRÔNICA NA ATENÇÃO BÁSICA
ISABELA CRISTINA DUARTE ARAUJO
NATALIA CRISTINA ANDRADE
CAROLINE PEREIRA SANTOS
THALITA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
JESSICA DE SOUZA SILVA
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
ALINE DUARTE FERREIRA
A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é o primeiro nível de contato dos indivíduos com o Sistema
Único de Saúde. Dentro do quesito da atenção básica, existe um grande desafio para o
acompanhamento e tratamento das doenças respiratórias crônicas (DRC), que abrangem 15% da
população mundial. As DRC mais prevalentes são a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC). Aplicar uma ficha de triagem elaborada para detecção precoce de sinais e sintomas de
DRC e comparar os desfechos da ficha com avaliação clínica e distúrbios ventilatórios. O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 80615717.2.0000.5515/4285). Foram
avaliados 33 indivíduos randomizados por ruas pertencentes a uma ESF de Presidente
Prudente/SP. As etapas da pesquisa foram compostas de: aplicação da ficha de triagem domiciliar
(sem necessidade de atendimento, atendimento eletivo e urgente); avaliação da função pulmonar
por meio de espirometria (presença de distúrbios ventilatórios); consulta com o médico da ESF e
comparação dos desfechos da ficha de triagem com a avaliação clínica e distúrbios
ventilatórios. Entre os indivíduos avaliados, 69,7% são do sexo feminino e 30,3% do sexo
masculino, com média de idade de 63,48±10,76 anos. Na ficha de triagem domiciliar 57,57% não
apresentaram necessidade de atendimento, 30,3% apresentaram necessidade de atendimento
eletivo e 12,13% necessidade de atendimento urgente. Já de acordo com a avaliação clínica, 100%
dos indivíduos não apresentavam necessidade de atendimento, porém de acordo com a
espirometria, 45,45% apresentaram algum tipo de distúrbio ventilatório obstrutivo. Estudos
prévios que avaliaram a acurácia diagnóstica da espirometria para diagnosticar distúrbios
ventilatórios em indivíduos com DRC na atenção básica descobriram que o uso é viável na clínica
geral, tanto para identificação como no acompanhamento da evolução clínica do paciente. Outros
estudos que compararam diagnósticos realizados por médicos generalistas com a espirometria
revelaram equívocos de diagnóstico. Portanto, é visto que existe uma falta de padronização na
interpretação clínica dos sinais e sintomas, bem como dos laudos espirométricos para se chegar a
uma conclusão da necessidade de atendimento ao indivíduo na ESF. A ficha de triagem se
mostrou ser uma boa ferramenta para rastreamento de DRC e detecção de sinais e sintomas
precocemente para se iniciar um tratamento adequado. UNOESTE/PEIC - 4285
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS HIPERTENSOS ATIVOS E SEDENTÁRIOS
FABIANO DOS SANTOS PINHEIRO
LEONARDO ROGERIO F DA SILVA
RAFAEL JORGE DA SILVA
CAIO CÉSAR ROZARIO CABRAL BARBOSA
RAFAEL DE OLIVEIRA NUNES
CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE FRETIAS
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos principais fatores de risco para o
desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares. O tratamento tem por objetivo reduzir e/ou
retardar as complicações cardiovasculares. O controle da HAS pode ser realizado por meio de
medicamentos associados à realização de exercícios físicos regulares. Contudo o sedentarismo é
um importante fator de risco para o desenvolvimento da HAS. O estudo tem por objetivo avaliar e
comparar a qualidade de vida de idosos hipertensos ativos e sedentários. O estudo esta sendo
realizado na Unidade Básica de Saúde "Dr. Miguel Roberto Krasuki", Bairro Brasil Novo e na
Unidade de Estratégia da Saúde da Família (ESF) "João Domingos Netto", da cidade de Presidente
Prudente, São Paulo, em que serão avaliados 90 idosos hipertensos sedentários. Para efeito de
comparação foram utilizados os dados coletados de um estudo anterior, previamente aprovado
pelo CAPi e Comitê de Ética em Pesquisa (CE) (protocolo nº 3351 e CAAE nº 5729616.8.0000.5515,
respectivamente), realizado no Centro de Referencia do Idoso (CRI), da cidade de Presidente
Prudente, São Paulo, em que foram avaliados 90 idosos hipertensos ativos, praticantes
regularmente de atividade física. A qualidade de vida foi avaliada por meio do Mini Questionário
de Qualidade de Vida de Hipertensão Arterial - MINICHAL-BRASIL. No grupo ativo, a idade média
foi de 73,6 anos ± 5,7 e 88,6% do sexo feminino. As médias no domínio estado mental e
manifestações somáticas foram de 4,7 ± 3,7 e 2,9 ± 2,8, respectivamente; e 89,6 % afirmou que a
doença não afetou a sua qualidade de vida. Estudos que avaliaram a qualidade de vida de
pacientes hipertensos por meio do MINICHAL apresentaram escores maiores para o estado mental
e manifestações somáticas. O nosso estudo apresentou escores menores para essas duas
variáveis, portanto, melhor qualidade de vida. A diferença nos resultados pode ser atribuída ao
fato que nesses estudos a amostra foi constituída em sua maioria por indivíduos sedentários. Com
relação à percepção dos idosos sobre a influência da hipertensão na sua qualidade de vida, os
achados deste estudo estão de acordo com os resultados obtidos em um estudo que avaliou uma
população de idosos hipertensos atendidos em uma clínica de fisioterapia. Nesse sentido, os
idosos hipertensos praticantes de atividade física apresentaram boa qualidade de
vida. Unoeste
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON SUBMETIDOS
AO TRATAMENTO COM REALIDADE VIRTUAL
KAROLAINE ARRAES BIGAS
STEPHANIE APARECIDA GONÇALVES MEDINA
MILLENA APARECIDA DE OLIVEIRA
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA
A doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa e progressiva que afeta principalmente
idosos. O Tratamento Conservador (TC) na DP se mostra eficaz na melhora da funcionalidade dos
pacientes, no entanto, um dos avanços tecnológicos que vem sendo aprimorado cada vez mais, a
Realidade Virtual (RV) se mostra em grande destaque, com seu uso no tratamento de diversas
doenças. Avaliar a qualidade de vida e comparar os efeitos do TC e RV em pacientes com DP O
estudo foi aprovado pelo comitê de ética institucional (CAAE: 6303081690000551). Foi realizado
um estudo comparativo, onde os pacientes foram divididos em dois grupos com cinco
participantes cada, grupo TC e grupo RV. Foram realizadas 20 sessões, duas vezes por semana com
duração de 50 minutos. Para a avaliação da qualidade de vida foi utilizado o questionário PDQ-39
antes e após a intervenção. A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro Wilk e
dados apresentados em mediana e intervalo interquartílico 25-75%. Para comparação intragrupo
teste de Wilcoxon e para comparação intergrupo teste de Mann Whitney. O nível de significância
foi assumido como valor de p < 0,05. Em ambas as intervenções houve manutenção dos valores de
qualidade de vida em todos os domínios do questionário (PDQ-39) após intervenção, não sendo
observadas diferenças estatisticamente significativas na avaliação intra e inter grupos. (p >
0.05) Apesar de não encontrar diferenças significativas, foi observado que tanto no Tratamento
Conservador (TC) quanto com Realidade Virtual (RV) foi encontrados alterações no domínio
cognição, sendo necessários estudos com maior número amostral para esclarecer estes achados.
Outros autores demonstram efeitos positivos da realidade virtual, segundo Murray et al trabalhar
com RV e TC trás benefícios, pois proporcionam melhora na capacidade cognitiva de pessoas que
convivem com a DP. Para tanto, conclui-se que tanto TC como RV promoveram manutenção da
qualidade de vida dos pacientes com DP. UNOESTE
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AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DOS PARÂMETROS CARDIOVASCULARES EM PACIENTE CARDIOPATA
SUBMETIDO À REALIDADE VIRTUAL IMERSIVA
BEATRIZ RIGONATO DOS SANTOS
CAMILLA SILVA BERBERT
GRAZIELLE OLIVEIRA VASSORELLI
BEATRIZ JERONYMO SCHWARTZ
FIDELIS DE SOUZA ESCOBAR JUNIOR
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO
MARGARET ASSAD CAVALCANTE
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo, dentre elas está a
insuficiência coronariana que se caracteriza pelo desequilíbrio entre a oferta e consumo de
oxigênio pelo miocárdio como consequência de alterações em qualquer ponto da circulação
coronária. Diferentes formas de tratamento fisioterapêutico estão sendo indicadas nessa
condição, dentre elas a realidade virtual (RV), porém é importante conhecer sobre a segurança
cardiovascular para utilização desse recurso. Avaliar as alterações dos parâmetros
cardiovasculares em paciente submetido à realidade virtual imersiva. O estudo foi realizado em
paciente do sexo masculino, 72 anos, hipertenso, portador de insuficiência coronariana que realiza
reabilitação cardíaca há sete anos. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE
80843017.2.0000.5515 - protocolo 4293) conforme a resolução do CONEP 466/2012. O paciente
foi submetido a duas sessões de reabilitação, sendo uma a reabilitação aeróbica convencional (RC)
realizada na bicicleta ergométrica, sendo 5 minutos iniciais e finais para aquecimento e
desaquecimento e 20 minutos de condicionamento com intensidade moderada, e a outra nas
mesmas condições utilizando óculos de realidade virtual imersiva (RVI) com o programa VR Traffic
Bike Racer. Os parâmetros avaliados no repouso inicial, no treinamento e na recuperação final
foram pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), frequência cardíaca (FC) e
duplo produto (DP). Os parâmetros cardiovasculares na RC no repouso inicial foram: PAS= 140
mmHg, PAD= 80 mmHg, FC= 57 bpm, DP= 7980 bpm.mmHg, durante o treinamento: PAS= 140
mmHg, PAD= 70 mmHg, FC= 75 bpm, DP= 10500 bpm.mmHg e na recuperação: PAS= 120 mmHg,
PAD= 80 mmHg, FC= 56 bpm, DP= 6720 bpm.mmHg. Na sessão de RVI os parâmetros foram: PAS=
120 mmHg, PAD = 70 mmHg, FC= 55 bpm, DP= 6600 bpm.mmHg, durante o treinamento: PAS=
120 mmHg, PAD = 70 mmHg, FC= 66 bpm e DP= 7920 bpm.mmHg e na recuperação: PAS= 120
mmHg, PAD = 70 mmHg, FC= 54 bpm, DP= 6480 bpm.mmHg (p > 0.05). A RV é um recurso
inovador e já utilizado para pacientes coronariopatas em unidades hospitalar. Utilizar esse recurso
em todas as fases da reabilitação é uma proposta de baixo custo e que pode gerar maior adesão
sem prejuízos cardiovasculares. Foi observado que na sessão com o uso de RVI os parâmetros
cardiovasculares não apresentaram diferença significativa comparando com a RC. Universidade
do Oeste Paulista - UNOESTE
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AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO ESTÁTICO E DINÂMICO EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES
MELLITUS E ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO SUBMETIDOS A REALIDADE VIRTUAL
FRANCIELE DE SOUZA OLIVEIRA
ISABELLE NOBRE DOS SANTOS
GIOVANA FORTES FERNANDES
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA
O Diabetes Mellitus (DM) é um conjunto de alterações metabólicas, sendo um fator de risco
importante para o desencadeamento de Acidente Vascular Cerebral (AVE). O AVE é a principal
causa de incapacidades em adultos, que leva a alterações funcionais, como déficit de equilíbrio e
dificuldade para realizar as atividades de vida diária. avaliar o equilíbrio estático e dinâmico em
pacientes com DM e AVE submetidos á intervenção com realidade virtual e cinesioterapia. Após
aprovação ética (CAAE:65212517000005515)Foram avaliados seis indivíduos, com 53,6 +/-12,4
anos, sendo três homens e três mulheres com AVE e DM, atendidos em uma Clinica escola de
fisioterapia, divididos em grupo cinesioterapia e grupo cinesioterapia junto à realidade virtual.
Estes indivíduos passaram pelos testes: One Leg Standing test, Timed Up & Go (TUG), Teste de
Alcance funcional, teste de Romberg para avaliar o equilíbrio, o teste de caminhada de 6 minutos
para avaliar a capacidade funcional do individuo , e o questionário MEEM e Índice de Barthel para
avaliar o estado cognitivo. Para a análise dos resultados foi confeccionado um banco de dados
eletrônico, sendo utilizado o teste de Wilcoxon para comparação intragrupo, e o teste Whitey para
comparação intergrupo. O nível de significância foi assumido como valor de p < 0,05. Os
resultados mostraram que houve uma melhora clínica quanto ao equilíbrio em ambas às
intervenções, porém não foram observadas diferenças significativas tanto nas comparações
intragrupo quanto intergrupo para todas as variáveis avaliadas (P > 0.05). Segundo estudo de
Wouellner et al, os testes realizados mostra que este protocolo é de grande importância para a
avaliação de portadores dessa disfunção, uma vez que houve significância clínica nos testes de
TUG e TAF quando comparados no momento basal e após a intervenção, mostrando que os
exercícios associados a realidade virtual trazem benefícios em relação aos principais problemas
desses indivíduos, porém em relação a todas as variáveis observadas o resultado não foi tão
significativo. Pode-se concluir através deste estudo, que a realidade virtual e a cinesioterapia no
tratamento de pacientes portadores de DM e AVE, melhora o equilíbrio e a funcionalidade desses
indivíduos. UNOESTE
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE INDEPENDÊNCIA DE IDOSOS RESIDENTES EM UMA INSTITUIÇÃO DE
LONGA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PRESIDENTE BERNARDES-SP
JESSICA DE SOUZA SILVA
ISABELA CRISTINA DUARTE ARAUJO
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA
ALINE DUARTE FERREIRA
Em um futuro bem próximo, o número de idosos aumentará consideravelmente, com isso, a
preocupação em se ter instituições de longa permanência para idosos (ILPI) que garantam uma
boa qualidade de vida cresce também, assim como o incentivo ao idoso viver com
autonomia. Comparar o grau de independência de idosos residentes em uma ILPI da cidade de
Presidente Bernardes-SP com idosos não institucionalizados. O presente estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 30754614.6.0000.5515). Foram avaliados 20 idosos, com
idades de 70 a 80 anos, sendo 10 idosos moradores da ILPI e 10 idosos não institucionalizados
residentes em seus próprios lares (grupo controle). Para avaliar o nível de independência dos
participantes, foi utilizado o questionário de Barthel que visa verificar o grau de assistência exigido
em dez atividades de vida diária (alimentação, banho, higiene pessoal, vestir-se, controle da
bexiga e intestino, transferências de cadeira e cama, deambulação e subir e descer escadas). Os
resultados foram analisados através de um banco de dados criado no Excel®, e expressos em
frequência. Através do Barthel foi possível classificar os idosos institucionalizados de acordo com
o seu nível de independência, sendo que 10% foram classificados como severa, 20% moderada,
30% grave e 40% considerados independente. Também foi possível classificar os idosos não
institucionalizados de acordo com o seu nível de independência, no qual 100% foram classificados
como independentes em todas as atividades. A dependência é um fator bastante comum na vida
de idosos institucionalizados, sendo os mesmos portadores de diversas limitações, na qual muitas
são resultantes não somente dos agravos decorrentes da idade, mas também das relações
existentes entre o ambiente e os indivíduos. O incentivo a realização de atividades diárias, bem
como o oferecimento de programas que visem a melhoria da capacidade funcional e da aptidão
física é essencial na prevenção contra os diversos agravos que limitam a funcionalidade, bem
como realizar avaliações sistemáticas dos ambientes, pois quando inadequados contribuem para a
dependência. UNOESTE/PEIC - 2081
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AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
YASMIN GIROLDO DOS SANTOS
FERNANDA LUI DA SILVA
GABRIELA CAMPOS VITERBO
JOÃO PEDRO AVANÇO FORTIN
LUANA DE CARVALHO PEREIRA
EMMANUEL RODRIGO LULIO
FLÁVIO PULZATTO
FÁBIO YOSHIKAZU KODAMA
O processo de senescência envolve diversas alterações fisiológicas de todos os sistemas do corpo,
causando limitação do desempenho físico, favorecendo o desequilíbrio e a ocorrência de quedas e
tornando o idoso frágil, portanto o estudo de aspectos associados a quedas em idosos torna-se de
extrema importância para a elaboração de estratégias que possam minimizar o impacto na saúde
desta população. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo avaliar o risco de quedas em
idosos institucionalizados por meio do Timed Up and Go Test. O projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP, Campus
Araçatuba, sob o protocolo n. 2.352.739. Os dados coletados foram estratificados de acordo com o
gênero, sendo a amostra constituída por 13 idosos com idade igual ou superior a 60 anos, 6
mulheres e 7 homens, todos residentes em uma instituição de longa permanência na cidade de
Araçatuba/SP. Para a análise estatística foi utilizado o teste T para amostras independentes por
meio do software SPSS 17.0 for Windows, sendo considerado nível de significância de 5%. A idade
da amostra estudada varia entre 68 e 84 anos, sendo que a média de idade do gênero feminino de
75,67±6,09 anos e do gênero masculino de 79,57±5,16 anos, sendo que não houve diferença
estatisticamente significante (p= 0,245). A média do tempo para execução do percurso proposto
foi de 16,15 ± 8,62 segundos, sendo 11,29 ± 5,65 segundos para o gênero masculino e 21,83 ± 8,26
segundos para o gênero feminino, sendo que houve diferença estatisticamente significante (p=
0,028). Utilizando a classificação do teste, menor que 10 segundos como pequeno risco de queda,
entre 10 e 20 segundos como médio risco e duração igual ou superior a 20 segundos como alto
risco, os resultados demonstraram que 46,15% dos idosos apresentavam pequeno risco para
quedas, 23,08% médio risco e 30,77% alto risco para quedas. De acordo com Pereira et al. (2001),
as quedas ocorrem mais em mulheres do que nos homens da mesma faixa etária, estes dados
corroboram com os resultados do presente estudo em que as mulheres a apresentavam maior
média de tempo de execução do teste, o que caracteriza maior risco de quedas. Podemos concluir
que mais de 50% dos idosos institucionalizados apresentam de médio a alto índice do risco de
queda, e, portanto é de suma importância a aplicação de recursos terapêuticos e adaptações
ambientais que possam minimizar este risco nesta população.
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS CARDIOVASCULARES EM PACIENTE COM DOENÇA DE CHAGAS
SUBMETIDO À REALIDADE VIRTUAL IMERSIVA
CAMILLA SILVA BERBERT
BEATRIZ RIGONATO DOS SANTOS
GRAZIELLE OLIVEIRA VASSORELLI
BEATRIZ JERONYMO SCHWARTZ
FIDELIS DE SOUZA ESCOBAR JUNIOR
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO
MARGARET ASSAD CAVALCANTE
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
Introdução: As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte, com isso a reabilitação
cardiovascular é essencial. A realidade virtual imersiva (RV) é um diferencial para o tratamento,
porém é necessário conhecer sobre a segurança cardiovascular para utilização desse recurso. A
doença de Chagas pode causar alterações nas câmaras cardíacas, arritmias e remodelamento
ventricular, sendo necessário atenção aos parâmetros cardiovasculares nesses pacientes Avaliar as
alterações dos parâmetros cardiovasculares em paciente com doença de Chagas, submetido à
realidade virtual imersiva. O estudo foi feito em homem, 56 anos, com doença de Chagas,
hipertensão arterial sistêmica controlada e arritmia, realiza reabilitação cardiovascular há 1 ano, o
treinamento aeróbio convencional (RC) é realizado na bicicleta ergométrica, sendo 5 minutos para
aquecimento, 5 minutos finais para desaquecimento e 20 minutos de condicionamento com
intensidade moderada (60% da frequência cardíaca de reserva). O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 80843017.2.0000.5515, protocolo 4293) conforme a resolução
do CONEP 466/2012. O paciente realizou duas sessões de reabilitação, sendo uma a RC e uma nas
mesmas condições utilizando óculos de RV com o programa VR Traffic Bike Racer. Foram avaliados
os parâmetros cardiovasculares, pressão arterial sistêmica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD),
frequência cardíaca (FC) e duplo produto (DP), no repouso inicial (RI), durante o treinamento (T) e
na recuperação final (RF). Os parâmetros cardiovasculares na RC no RI foram: PAS= 140 mmHg,
PAD= 100 mmHg, FC= 77 bpm, DP= 10780 bpm.mmHg , durante o T: PAS= 160 mmHg, PAD= 110
mmHg, FC= 108 bpm, DP= 17280 bpm.mmHg e na RF: PAS= 160 mmHg, PAD= 100 mmHg, FC= 81
bpm, DP= 12960 bpm.mmHg. Na sessão de RV os parâmetros foram, RI: PAS= 150 mmHg, PAD =
90 mmHg, FC= 79 bpm, DP= 11850 bpm.mmHg, durante o T: PAS= 170 mmHg, PAD = 100 mmHg,
FC= 96 bpm e DP= 16320 bpm.mmHg e na RF: PAS= 150 mmHg, PAD = 90 mmHg, FC= 78 bpm, DP=
11700 bpm.mmHg, (p < 0,005). Uso de diferentes tecnologias em cardiopatas são estratégicas
terapêuticas que podem assegurar maior adesão sem ocasionar desajustes cardiovasculares. Foi
observado nas duas sessões, com RV e na RC, que os parâmetros cardiovasculares não
apresentaram um aumento significativo, os ajustes cardiovasculares foram semelhantes, sendo
seguro o uso da realidade virtual imersiva. Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS HEMODINÂMICOS EM GESTANTES SUBMETIDAS À DRENAGEM
LINFÁTICA
GIOVANNA SANTOS GONÇALVES
TAINARA ALVES DE ANDRADE
LAURINEIA SILVA
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO
BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO
Durante a gravidez ocorrem diversas mudanças entre elas estão as alterações hemodinâmicas
destacando-se a pressão arterial (PA) e a frequência cardíaca (FC), já o consumo de oxigênio pelo
miocárdico (MVO2), é um importante fator a ser analisado, para segurança em técnicas como a
drenagem linfática envolvendo gestantes. Analisar as alterações hemodinâmicas em gestantes
submetidas a drenagem linfática manual (DLM). Foram realizadas 10 sessões de DLM, com
duração de 30 minutos, 2 vezes na semana, somente em membros inferiores. A aferição da PA, FC
foram feitas antes e após a DLM, e para obtenção do MVO2 utilizou-se uma função matemática
desenvolvida por Hellerstein e Wenger. A DLM não provocou alterações significativas ao longo
das dez sessões para PAS, PAD e FC, (p > 0,05). Entretanto, na comparação em relação ao repouso
foi evidenciado diminuição significante do duplo produto e do MVO2, para sessões: 2 (DP, MVO2:
p=0,034); 4 (DP, MVO2: p=0,003); 6 (DP, MVO2: p=0,011) ; 7 (DP, MVO2: p= 0,010); 8 (DP, MVO2:
p=0,012); 10 (DP, MVO2: p=0,044) A DLM é uma terapia segura a mulheres gestantes pois não traz
sobrecarga cardíaca, podendo ser utilizada por uma população que apresente patologias
cardiovasculares. A DLM não provocou alterações em curto prazo (agudas) e em longo prazo
(crônicas), na PA e FC, porém, no MVO2, obtiveram diminuições significantes, nos mostrando que
a DLM é uma terapia segura para ser aplicada em gestantes. PROBIC-UNOESTE
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BENEFICIOS DA GINASTICA LABORAL NA QUALIDADE DE VIDA DE FUNCIONARIOS DE UMA
UNIVERSIDADE
LUANA CAROLINA ALVES COELHO
LUANA CARLA OLIVEIRA TEIXEIRA
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA
A ginastica laboral (GL) é a atividade aplicada nas empresas pelo fisioterapeuta durante a jornada
diária, para os funcionários, dentro do seu local de trabalho contribuindo para a saúde e melhoria
das condições de trabalho, reduzindo o índice de afastamento, na prevenção e redução de
ocorrências de lesões por esforços repetitivos e dos distúrbios osteomusculares relacionados ao
trabalho. O objetivo desse estudo foi avaliar a qualidade de vida (QV) em funcionários que
participam de GL em uma universidade. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética institucional
(PROTOCOLO CEP: 994/11). Foram analisados 15 funcionários, sendo 12 do sexo feminino e 3 do
sexo masculino, com faixa etária entre 20 e 60 anos, pertencentes ao setor da biblioteca. Para
avaliar QV foi aplicado o questionário SF-36 (auto aplicável)que apresenta 36 itens e apresenta
escore máximo de 100 pontos refletindo assim melhor qualidade de vida possível. Os funcionários
obtiveram idade média de 41,47+/-9,80, sendo 8 assistentes de biblioteca, 4 auxiliares de
biblioteca, 2 auxiliares administrativos e uma servente. Apresenteraram tempo de serviço médio
(em meses) 178,60=/- 108,48. O maior escore obtido pelo indivíduos avaliados foi no domínio de
aspecto físico 88,33=/-26,50 e a pior pontuação foi no domínio de Vitalidade apresentando escore
de 60,67=/- 18,41. Os funcionários obtiveram em todos os domínios escores altos, os piores
valores foram obtidos nos domínios vitalidade e saúde mental. De acordo com estudos e
pesquisas a GL tem demonstrado seus benefícios para a redução de incidências de doenças
ocupacionais e lesões de esforço repetitivo, desta forma diminuindo assim os numero de
afastados dos empregados da empresa. Os funcionários de uma biblioteca que foram submetidos
a um programa de GL apresentam boa qualidade de vida. UNOESTE
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CARACTERIZAÇÃO DO BEM-ESTAR MENTAL DE UNIVERSITÁRIOS
MARCELO CLÁUDIO AMARAL SANTOS
JENIFFER THAINÁ GONÇALVES DE OLIVEIRA
JOYCE RODRIGUES SALES
O bem-estar tem relação com os níveis melhores de saúde, diminuição de incapacidades físicas e
menor utilização dos serviços de saúde. A escala Warwick-Edinburgh (EBEMWE) constitui um
instrumento construído para medir a saúde mental positiva e bem-estar. Investigar o bem-estar
mental de universitários utilizando a EBEMWE. Estudo aprovado pelo CEP/CAPI da UNOESTE, sob
nº 3581 e aderiu à Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Amostra constituída por 371
universitários, distribuídos quanto ao gênero, separados por período integral e noturno e do
primeiro ao sétimo termo. Foi utilizado teste ANOVA one Way com pós teste de Bonferroni ou
teste de Kruskal-Wallis com pós teste de Dunn. Na comparação entre os períodos foi utilizado
teste t de Student para amostras independentes ou teste de Mann-Whitney (p < 0,05). A média de
idade foi 20,7±3,6 anos, 65 homens e 306 mulheres. Na comparação da escala entre os termos,
independente do período, não se obteve valor de p < 0,05 sendo a média de score de 50,4, porém
as questões "Tenho me sentindo otimista em relação ao futuro" e "Tenho me sentido confiante"
foram diferentes entre os termos, sendo p=0,002 e p=0,025, respectivamente, com relação aos
períodos de cada termo, também, não foi observado diferença na pontuação da escala. No
entanto, algumas questões destacaram-se positivamente entre os períodos: "Tenho me sentido
útil" (1º termo p=0,004); "Tenho me sentindo otimista em relação ao futuro"; "Tenho lidado bem
com os problemas"; e "Tenho sido capaz de tomar as minhas próprias decisões" (3º termo
p=0,009, p=0,041, p=0,040, respectivamente), sendo o termo que mais se destacou em relação
aos outros. Este foi o primeiro estudo a investigar o bem estar mental em uma amostra ampla de
universitários no oeste paulista. Estudos relacionados ao otimismo demonstram melhores índices
tanto de saúde física quanto de saúde mental. Portanto, acredita-se que elevados níveis de saúde
e bem-estar mental apresentado neste estudo, podem estar relacionado a uma amostra
inteiramente otimista. Em relação ao score geral, pesquisas com população semelhante a este
estudo, confirmam os resultados obtidos. Semelhantes resultados foram encontrados nas
pesquisas originais de validação de instrumentos. A amostra estudada apresentou níveis elevados
de bem-estar mental, no entanto o período e termo em que os universitários se encontraram
mostraram diferenças nas questões otimismo, confiança, utilidade, soluções de problemas e
tomada de decisões.
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CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE
DESVIOS POSTURAIS DA FCT/UNESP DE PRESIDENTE PRUDENTE
CAROLINE CRISTALDO BARBOSA
ALESSANDRA MADIA MANTOVANI
DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI
A escoliose é uma deformidade tridimensional da coluna vertebral provavelmente ligada a hábitos
posturais. Adolescentes e jovens adultos apresentam elevado índice de escoliose, portanto, a
caracterização desta população é importante para direcionar melhores critérios de avaliação e
tratamento. Verificar o perfil de pacientes com escoliose que participam do Programa de
reabilitação de desvios posturais da FCT-UNESP. Estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa (CAE: 06197412.4.0000.5402). Foram avaliados idade, peso, altura e índice de massa
corporal (IMC), mensurado o comprimento dos membros inferiores direito e esquerdo, a
gibosidade por meio do Teste de Adams, com auxílio de instrumento de madeira adaptado com
níveis d'água e réguas encaixadas. Foram excluídos do estudo indivíduos com gibosidade < 0,5
cm. Dos 59 pacientes com escoliose, 2 foram excluídos por apresentarem gibosidade menor de 0,5
cm. Dos 57, 42 eram mulheres e 15 homens; 15 apresentam escoliose não idiopática, pelo fato da
diferença entre os membros inferiores ser maior que 1,5 cm, com 10 mulheres e 5 homens. Deste
número, 4 mulheres tem de 10 à 19 anos de idade, 6 tem de 20 à 24 anos, e todos os homens tem
idade entre 10 e 19 anos. 42 apresentam escoliose idiopática, sendo 10 homens e 32 mulheres.
Das 32 mulheres, 10 tem entre 20 e 24 anos de idade e 22 com idade de 10 à 19 anos, dos
homens, 7 tem de 10 à 19 anos, e 3 tem idade entre 20 e 24 anos. A média do IMC dos pacientes
com escoliose não idiopática foi de 22,26 kg/m2, sendo considerados com peso normal, nos
pacientes com escoliose idiopática a média no IMC é de 20,04 kg/m2, também considerado com
peso normal. Em relação à gibosidade, 15 pacientes apresentam a gibosidade no segmento
torácico, 1 toraco-lombar, nenhum no segmento lombar, 28 apresentam gibosidade em 2
segmentos e 13 apresentam gibosidade em 3 segmentos da coluna vertebral. A maioria dos
participantes do programa são mulheres e heterogêneos em relação ao tipo de escoliose, pois
apresentam a escoliose idiopática e escoliose não idiopática (devido dismetria de membros
inferiores). Ainda, a maioria da amostra é composta por mulheres e a maior incidência de
gibosidade foi em dois segmentos da coluna vertebral, indicativo de escolioses compensadas em
"S". O perfil dos participantes do programa de reabilitação é de maioria mulher com escoliose
idiopática, com peso normal e escoliose em compensadas em "S".
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COMPARAÇÃO DA FUNCIONALIDADE E EQUILÍBRIO DE IDOSAS ATIVAS DE UM CENTRO DE
REFERÊNCIA DO IDOSO
ISABELA LINS DE FREITAS
JAMILE ZANUTTO SANTOS
RAQUEL VIEIRA DA SILVA
GRAZIELLE OLIVEIRA VASSORELLI
THAYS APARECIDA CORDEIRO SILVA
THAMIRES DAYANE DOS SANTOS
LETICIA ESTEVAM ENGEL
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA
ALINE DUARTE FERREIRA
Com o aumento da população idosa e da expectativa de vida, há também a preocupação com o
envelhecimento saudável e ativo para manter a independência e autonomia. Porém, com o
avançar da idade, há mudanças estruturais e funcionais no organismo, fazendo com que surjam
patologias e comprometimentos à saúde. Treinamentos físicos que requerem mais força e
equilíbrio são determinantes para manter a funcionalidade de idosos, e também podem ser
usados afim de prevenir as quedas. comparar a funcionalidade de idosas que realizam exercícios
físicos regulares em diferentes modalidades em um Centro de Referência do Idoso. participaram
do estudo 26 idosas com idade igual ou superior a 60 anos, divididas em dois grupos: Grupo
Equilíbrio (GE n = 10) que realizou exercícios específicos para equilíbrio estático e dinâmico; e
Grupo Centro de Referência do Idoso (GCRI n=16), que realizou exercícios globais de membros
superiores e inferiores sob a supervisão do fisioterapeuta do CRI. Cada grupo realizou o exercício
físico específico de seu respectivo grupo por doze semanas com frequência de duas vezes
semanais. Para avaliação, foi utilizada a Escala de Equilíbrio e Mobilidade de Tinett, Escala de Berg,
Teste de Romberg, Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Escala de Silhueta, além de uma ficha
de avaliação contendo anamnese e comorbidades. Também foram verificados os sinais vitais antes
e depois dos exercícios. A pesquisa foi aprovada pelo CEP da Unoeste. Dentre as 26 idosas, 74%
eram idosas jovens (entre 60 e 79 anos) e 27% eram idosas longevas. A média do escore do teste
de Tinett no GE foi de 27,3±1,05 e no GCRI foi de 27,06±4,22. A escala de Berg obteve escore para
o GE de 54,2±2,65 e para o GCRI de 53,12±3,62 e o teste de Romberg revelou ausente em
somente um participante do GE e um no GCRI, já no Romberg sensibilizado seis participantes
apresentaram Romberg ausente e nove ausentes no GCRI. A média do MEEM no GE foi de
27,9±2,88 e do GCRI de 27,43±2,67 pontos e da escala de silhuetas evidenciou que 61,5% dos dois
grupos estavam insatisfeitos com a composição corporal por excesso de peso, 30% satisfeitos e
7,7% insatisfeitos por magreza. A prática de atividade física influência positiva e diretamente a
mobilidade, equilíbrio e força muscular de idosos. Manter-se fisicamente ativa ou praticar alguma
modalidade de exercício físico parece ter um efeito positivo sobre o equilíbrio corporal,
funcionalidade e mobilidade de idosas, independente da modalidade de exercício físico. 4121
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COMPARAÇÃO DA MOBILIDADE E FORÇA DE PREENSÃO MANUAL DE IDOSAS EM DIFERENTES
MODALIDADES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS
THAYS APARECIDA CORDEIRO SILVA
GRAZIELLE OLIVEIRA VASSORELLI
RAQUEL VIEIRA DA SILVA
ISABELA LINS DE FREITAS
JAMILE ZANUTTO SANTOS
LETICIA ESTEVAM ENGEL
RAISA DE JESUS DUTRA DIAS
AMANDA LIMA NOGUEIRA DOS ANJOS
CAROLINE PEREIRA SANTOS
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA
ALINE DUARTE FERREIRA
O envelhecimento é um fenômeno novo e tem sido um grande desafio enfrentado no século XXI.
Aspectos como a diminuição da mortalidade e fecundidade e o aumento da expectativa de vida
tem levado ao envelhecimento populacional. No Brasil, estima-se que em 2020 o número de
pessoas com mais de 60 anos será de 13,8% da população total. Esse processo causa modificações
biopsicossociais no indivíduo, gerando uma queda progressiva da sua capacidade funcional.
Sabendo-se disso, o exercício físico tornou-se essencial para melhora da funcionalidade e da
qualidade de vida dos idosos, dentre as diversas modalidades de exercício físico. Comparar a
mobilidade e a força de preensão manual de idosas ativas em diferentes modalidades de
exercícios físicos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (74368017.2.0000.5515)
e Sistema Gestor de Pesquisa (4121). Participaram do estudo 42 idosas ativas de um Centro de
Referência do Idoso (CRI), residentes na cidade de Presidente Prudente, divididas em dois grupos
de acordo com a modalidade de exercícios físicos: Grupo Pilates (GP), que realizaram exercícios do
método Pilates solo e Grupo Controle (GC), que realizaram exercícios globais de rotina do CRI.
Para avaliação foram o Teste de Alcance funcional (TAF), Time Up and Go Test (TUG),
Dinamometria e Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para avaliar o estado cognitivo. A análise
dos resultados foi realizada de forma descritiva por se tratar de resultados parciais. Dentre as 42
participantes, 80,9% são idosas jovens, sendo 30,9% casadas, com 26,1% que não concluíram o
ensino fundamental. Quanto ao MEEM, 76,1% apresentam cognitivo preservado. Em relação ao
risco de quedas, foi observado por meio do TAF que 76,1% das idosas apresentaram um baixo
risco de quedas, sendo confirmado no TUG onde a média do tempo foi de 8,12 segundos
indicando baixo risco. Na avaliação da preensão manual as idosas apresentaram uma média de 20
kgs. Dentre os vários testes para avaliação da mobilidade funcional em idosos, o TAF e o TUG
apresentam grande eficácia, pois ambos possuem características preditoras do risco de quedas,
que é considerado hoje um grande problema de saúde pública. A participação dos idosos em
centros de referência com programas de exercícios físicos regulares de atendimento
multidisciplinar proporciona uma manutenção da capacidade funcional, melhora da mobilidade e
consequente diminuição de ocorrências de quedas, independente da modalidade de exercício
físico.
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COMPARAÇÃO DE PARÂMETROS CINEMÁTICOS DURANTE A EXECUÇÃO DO TESTE FORWARD STEP
DOWN ENTRE MULHERES COM E SEM DOR FEMOROPATELAR.
CARMEN LUCIA GOMES GARCIA
AMANDA SCHENATTO FERREIRA
DANILO DE OLIVEIRA SILVA
LILIAM BARBUGLIO DEL PRIORE
FABIO MICOLIS DE AZEVEDO
A dor femoropatelar (DFP) é caracterizada por dor anterior no joelho, exacerbada por tarefas que
aumentam o estresse na articulação femoropatelar (AFP), tais como a descida de escadas. O
aumento do estresse pode ter relação com alterações cinemáticas do tronco, pelve e joelho.
Avaliar os parâmetros cinemáticos de mulheres com DFP durante testes funcionais que simulam
tarefas do cotidiano, como o forward step down (FSD), é importante para identificar alterações e
direcionar intervenções. Comparar parâmetros cinemáticos de mulheres com e sem DFP durante
a execução do teste FSD através de um sistema de cinemetria tridimensional (3D). Comitê de Ética
n° 1.484.129. Oitenta e oito mulheres com e sem DFP (44 em cada grupo) foram recrutadas e
realizaram o teste FSD. Durante a execução, movimentos do tronco (inclinação ipsilateral), pelve
(inclinação contralateral) e joelho (abdução do joelho) foram avaliados por meio de cinemetria 3D.
As variáveis cinemáticas foram comparadas entre grupos através do teste T de Student. Mulheres
com DFP apresentaram maior pico de inclinação ipsilateral de tronco (diferença média= 1,79;
p=0,02) e pico de abdução do joelho (diferença média= -3,06; p=0,02) comparado a mulheres sem
DFP. Não houve diferença significativa entre grupos no pico de inclinação contralateral da pelve
(diferença média= 0,75; p=0,30). Este estudo encontrou alterações nos parâmetros cinemáticos do
tronco e joelho de mulheres com DFP, mas não na pelve, durante o FSD. É reportado na literatura
que mulheres com DFP frequentemente apresentam redução da força muscular do quadril, o que
pode ter relação com nossos achados. Em tarefas de apoio unipodal essa fraqueza pode gerar
inclinação contralateral da pelve e aumento da abdução do joelho. O aumento da inclinação
ipsilateral do tronco seria utilizada como manobra compensatória para suprir a fraqueza dessa
musculatura e estabilizar a pelve. Embora este movimento compense a alteração da pelve, resulta
em aumento da abdução do joelho o que pode elevar o estresse na AFP, exacerbando os sintomas
da DFP. Portanto, é importante considerar as alterações cinemáticas durante a avaliação de
mulheres com DFP. Nesse sentido, intervenções focadas no retreino do gesto associado ao
fortalecimento do quadril podem ser efetivas para o tratamento da DFP. Mulheres com DFP
apresentaram maior pico de inclinação ipsilateral de tronco e de abdução do joelho durante o
FSD. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
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COMPORTAMENTO AUTONÔMICO DE PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO
CARDIOVASCULAR COM PADRÕES ESPIROMÉTRICOS NORMAIS OU OBSTRUTIVOS/RESTRITIVOS
MARIANE SENNA DA SILVA
MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS
LIA MARA SALLES TIRABASSI
LAÍS MANATA VANZELLA
FELIPE RIBEIRO
MAYARA MOURA ALVES DA CRUZ
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI
CAROLINA TAKAHASHI
Programas de ReabilitaçãoCardiovasculares(PRCV) são importantes aliados para a diminuição de
morbidade e mortalidade das doenças cardiovasculares. A modulação autonômica e a
espirometria podem ser utilizados para avaliaçãoem um PRCV.São incipientes estudosque
avaliaram se a modulação autonômica é influenciada pelos valores espirométricos Comparar o
comportamento autonômico de participantes de um PRCV com padrões espirométricos normais
em relação aos que possuem padrões restritivos ou obstrutivo no teste espirométrico Foram
analisados dados de 57 pacientes (22 mulheres) de um PRCV,os quais foram submetidos ao teste
de espirometria e divididos em dois grupos de acordo com os valores espirométricos:Grupo com
valores normais(n=41;64,53±12,08 anos; Capacidade vital forçada (CVF)=3,63±1,02 l;CVF
%Prev=100,82±14,91;Volume expiratório forçado no 1º segundo (FEV1)=2,93±0,83 l;FEV1
%Prev=103,75±15,19) e Grupo com valores característicos de obstrução ou restrição(n=16;
68,62±9,20
anos;
CVF=2,74±0,57
l;CVF
%Prev=71,56±6,47;FEV1=2,03±0,52
l;FEV1
%Prev=68,50±12,87).Para análise da modulação autonômica a frequência cardíaca foi registrada
batimento a batimento por 30 minutos,com os pacientes em decúbito dorsal e respiração
espontânea.Foram calculados os seguintes índices de variabilidade da frequência cardíaca (VFC):
Mean RR,RMSSD,SDNN,HFms2;HFnu;LFms2;LFnu.Foram utilizados teste t de Student para dados
normais ou teste de Mann-Whitney para dados não normais(Teste de normalidade=Teste de
Kolmogorov-Smirnov).O nível de significância adotado foi de 5%.Procedimentos aprovados pelo
Comitê de Ética(CAAE:66222017.6.0000.5402) Maiores valores de CVF absoluta,CVF
%Previsto,FEV1 absoluta,FEV1 %Prevista,com diferenças significativas,foram observados no grupo
normal em comparação ao grupo com padrões de obstrução/restrição.O valor de FEV1/CVF
apresentou o mesmo padrão,porém sem significância(74,37±13,14vs80,88±5,01;p=0,09) Índices
VFC: Mean RR(888,13±142,98vs913,31±121,46; p=0,50),RMSSD(19,17±12,39vs19,02±10,39;
p=0,74), SDNN(31,43±12,06vs31,81±13,06; p=0,91), HFms2(144,12±208,25vs150,26±208,78;
p=0,64), HFnu(43,56±19,86vs39,69±16,91; p=0,46), LFms2(158,50±117,84vs246,24±274,62;
p=0,41) e LFnu(56,33±19,93vs59,21±17,32; p=0,59) Apesar do grupo com padrões normais
apresentar maiores valores espirométricos,não foram observadas diferenças significantes nos
índices de VFC analisados Os valores espirométricos não influenciaram o comportamento
autonômico de indivíduos participantes de um PRCV
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COMPORTAMENTO DO DUPLO PRODUTO DE CARDIOPATAS FRENTE À SESSÃO DE REALIDADE
VIRTUAL
LUIZ FELIPE MARQUES NOVAES
JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA
LORRANY CAROLINE ROCHA DOS SANTOS
BIANCA PINHAL GALINDO
ANGELICA BOLOGNA RAPOSO
MAIARA ALMEIDA ALDÁ
DYOVANA GOMES PINHEIRO
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
Apesar das grandes melhorias em diagnósticos e terapias intervencionistas, as doenças
cardiovasculares (DCV) continuam a ser um grande problema de saúde. Diante disto comprova-se
a necessidade de intervenções que visem à melhora cardiovascular e qualidade de vida. Com foco
no maior desenvolvimento nos processos de reabilitação, a realidade virtual (RV) tem sido descrita
como uma ferramenta adicional para os protocolos fisioterapêuticos e para o tratamento auxiliar
de diversas doenças. No entanto, a fim de assegurar estabilidade clínica e não haver sobrecarga
cardíaca é necessário verificar o comportamento cardiovascular de cardiopatas submetidos à RV,
como exemplo o comportamento do duplo produto (DP) que destaca-se como melhor indicador
não invasivo para se avaliar o trabalho do miocárdio durante o repouso ou esforços. Avaliar o
comportamento do DP, frequência cardíaca (FC) e pressão arterial sistólica (PAS) de cardiopatas
frente á sessões de realidade virtual. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Institucional
(CAAE: 62437816.4.0000.5515). Foram avaliados 15 cardiopatas (59±5,44 anos) de ambos os
gêneros, que realizaram 16 sessões de fisioterapia, duas vezes por semana, 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 Dance Central 3T. A FC e a PAS foram verificadas antes do inicio
da sessão, com o paciente sentado e em repouso e imediatamente após o término da atividade
com o paciente ainda em posição ortostática. O DP foi estabelecido por meio do produto da FC e
PAS. A normalidade dos dados foi avaliada por Shapiro Wilk, comparação antes e após pelo teste t
de Student pareado. Os dados foram expressos em média ± desvio padrão, com p < 0,05. A média
do DP antes das sessões foi de 7949±1547 batimentos por minuto (bpm).milímetros de mercúrio
(mmHg) e após de 11037±1929 bpm.mmHg (p= 0,0001). A FC antes foi de 67,25±10,28 bpm e após
89,85±13,33 bpm (p < 0,0001). A PAS sistólica antes foi de 117,9±8,22 mmHg e após 122,8±8,50
mmHg (p= 0,0066). Houve alterações fisiológicas do DP, FC e PAS, ou seja, ocorreu o aumento
destes parâmetros durante as sessões, o que relaciona os efeitos do treinamento com RV na
função cardiovascular. A RV provocou alterações cardiovasculares fisiológicas quanto ao DP, FC e
PAS, mostrando-se um recurso eficiente e seguro, o que sugere como uma nova opção terapêutica
que mantem a estabilidade clínica de cardiopatas. UNOESTE
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COMPOSIÇÃO CORPORAL DE MULHERES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO
CARDIOVASCULAR POR MEIO DE RITMOS BRASILEIROS
THAMYRES RANGEL MENDES BARROS
PAULA RAPCHAN DOS SANTOS TORQUATO
JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA
VITOR EDUARDO DOS SANTOS SILVA
ROSELENE MODOLO REGUEIRO LORENÇONI
As doenças cardiovasculares são responsáveis pelo maior número de mortes no mundo, e estas
estão relacionadas com a presença de fatores de risco (FR) como hipertensão arterial, diabetes
mellitus, obesidade, dentre outros. Dessa forma é importante o trabalho realizado pelos centros
de reabilitação cardiovascular (RCV) para reduzir os FR e consequentemente o surgimento das
doenças. Em busca de tornar a aderência pelos pacientes maior, tem surgido alternativas como a
terapia por meio da dança. Sabe-se que os programas de RCV apresentam benefícios quanto a
composição corporal, no entanto, é questionável se a dança promove resultados
semelhantes. Avaliar a composição corporal de pacientes frequentadoras de um programa de RCV
por meio de ritmos brasileiros. Participaram do estudo 10 mulheres (56,7 ± 5,90 anos) integrantes
do programa de extensão universitária intitulado "Reabilitação Cardiovascular por meio de ritmos
brasileiros". Elas deveriam apresentar um ou mais FR e não possuir doenças cardiovasculares já
instaladas. Para avaliar a composição corporal foram utilizados as variáveis Massa Gorda (kg),
Massa Magra (kg) e Índice de Massa Corporal (IMC) (kg/m²) mensuradas por meio do aparelho de
bioimpedância Inbody 720, Ottoboni®, avaliadas ao início e final do tratamento. A RCV ocorria 2
vezes na semana por 1 hora e foi realizada por 4 meses. Para verificar a normalidade dos dados
utilizou-se o teste de Shapiro Wilk e para comparação antes e após o teste t de Student pareado.
Os dados foram expressos em média e desvio padrão, com significância de 5%. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (CEP: 504292115.70000.5402). Não
houve diferença significativa nas variáveis, sendo os valores iniciais e finais encontrados,
respectivamente, Massa gorda (27,06±8,79 vs. 27,11±9,85; p = 0,9167), Massa Magra (42,41±3,33
vs. 42,34±2,70; p = 0,8614) e IMC (28,05±5,26 vs. 28,5±5,81; p = 1,0000). Nossos achados
demostraram que não houve diferenças significativas na composição corporal antes e após a
intervenção. Isso pode ser explicado devido ao número de faltas das pacientes, não podendo ser
atingidas intensidades de moderadas a altas, que são necessárias para obter algum ganho. A má
alimentação pode estar associada a esses achados, pois ela contribui junto com o exercício para a
composição corporal. Podemos concluir que não houveram diferenças significativas quanto a
composição corporal após o programa de RCV por meio de ritmos brasileiros. CNPq
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COMPROMETIMENTO MOTOR EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON ALTERA A
MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA?
HELOISA BALOTARI VALENTE
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA
MARIANA VIANA RODRIGUES
LAÍS MANATA VANZELLA
LARISSA BORBA ANDRÉ
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI
A Doença de Parkinson (DP) relaciona-se, comumente, a sintomas motores e a disfunções do
Sistema Nervoso Autônomo. Tendo em vista que a progressão da doença ocasiona a piora da
função motora, é oportuno investigar se essa piora está relacionada a maiores prejuízos da
modulação autonômica. Analisar o impacto da progressão do comprometimento motor sobre a
modulação autonômica de repouso em indivíduos diagnosticados com DP. Foram avaliados 28
indivíduos com DP, os quais foram divididos, segundo a classificação da Escala Unificada de
Avaliação para Doença de Parkinson (MDS-UPDRS) na área do exame motor, em dois grupos:
menor comprometimento (n=13; MDS-UPDRS=21,54±6,98; 69,67±9,23 anos) ou maior
comprometimento (n=15; MDS-UPDRS=42,33±12,16; 73,41±7,44 anos), considerando valores
abaixo da mediana e valores que incluíram a mediana e acima dela, respectivamente. A avaliação
da modulação autonômica foi realizada por meio de índices de variabilidade da frequência
cardíaca (VFC). Para isso a frequência cardíaca foi registrada batimento a batimento por um
cardiofrequêncímetro Polar RS800CX, com os indivíduos em repouso em decúbito dorsal por 30
minutos. Da série de intervalos RR obtida foram selecionados 1000 intervalos RR consecutivos
para cálculo de índices lineares de VFC nos domínio do tempo (rMSSD e SDNN) e da frequência
(LF, HF em unidades normalizadas (un) e a relação LF/HF). Para a comparação entre os grupos foi
utilizado teste T de Student independente ou Teste de Mann-Whitney, dependendo da
normalidade dos dados com nível de significância de 5% (CAEE: 71395617.7.0000.5402). Não
houve diferença significante nos índices da VFC entre os grupos com menor e maior
comprometimento, respectivamente (rMSSD= 19,69±8,95 vs. 16,88±9,13, p= 0,42; SDNN=
37,53±20,41 vs. 29,17±14,30, p=0,36; LFun= 60,45±16,13 vs. 63,53±15,18, p= 0,61; HFun=
39,40±16,02 vs. 36,35±15,14, p=0,61; LF/HF= 2,17±1,86 vs. 2,36±1,77, p= 0,53). A progressão da
DP acarreta na piora da condição motora, contudo não foi observada diferença na VFC dos grupos
com maior e menor comprometimento motor. Apesar disso, valores mais baixos de rMSSD, SDNN,
e HFun e mais altos de LFun e relação LF/HF podem ser observados no grupo com maior
comprometimento motor, o que sugere aumento da modulação simpática e redução da
parassimpática em indivíduos com maior comprometimento motor. Os resultados sugerem que
não houve diferença na modulação autonômica entre os grupos com maior e menor
comprometimento motor.
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CONTROLE MOTOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ABRIGO
CÁSSIA KELLY DA SILVA
MARIA PAULA DE SOUZA SILVA
CAMILA DO NASCIMENTO SOBRINHO
ANDRÉ WESLEY DE ARAUJO
RAFAELA VILLA ALMEIDA
LARISSA GEOVANA APARECIDA DA SILVA
ISABELLE NOBRE DOS SANTOS
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI
TALITA DIAS DA SILVA
THAIS MASSETTI
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO
MARIA TEREZA ARTERO PRADO DANTAS
As instituições de acolhimento infantil são espaços de proteção provisórios, destinado a crianças e
adolescentes privados da convivência familiar ou que se encontram em situações de risco pessoal
ou social. A partir disso sabe-se que o ambiente que a criança ou adolescente está inserido pode
influenciar no desenvolvimento motor do mesmo, e consequentemente no controle dos
movimentos. Este estudo apresenta como objetivo, verificar o controle motor de crianças e
adolescentes institucionalizados em abrigo. Trata-se de resultados parciais de um estudo (CAAE:
63119716.5.0000.551), no qual foram avaliados 10 crianças e adolescentes de duas instituições de
abrigo do Oeste Paulista, com idade média de 10,2±3,88 anos, sendo 5 do sexo masculino e 5 do
sexo feminino. Para avaliação do controle motor foi utilizado o software Fitts Reciprocal Aiming
Task v.1.0 (Horizontal), que avalia a relação entre velocidade e acurácia do movimento, sendo
executado em computador, no qual o indivíduo deverá clicar alternadamente em duas barras
paralelas que se modificam de acordo com cada índice de dificuldade (ID), sendo composto por 4
IDs: ID2 com barras mais largas e próximas; ID4a com barras levemente afastadas e mais finas;
ID4b com barras mais finas e próximas; ID6 com barras mais finas e afastadas. A análise dos dados
apresenta-se de forma descritiva, com média e desvio padrão. Foi avaliada a relação entre o
tempo de toque de acordo com cada ID, sendo obtidos os seguintes resultados: ID2 1,35±0,92
segundos, ID4a 2,46±2,38 segundos, ID4b 2,52±2,34 segundos, ID6 3,50±3,31 segundos. Observase que há o aumento do tempo de movimento conforme aumenta o ID, devido a maior
complexidade exigida pela tarefa, sendo que os índices que exigem maior acurácia, são aqueles
que os indivíduos apresentaram maior tempo de movimento. Portanto, pode-se concluir que há o
aumento do tempo de movimento conforme aumenta seu ID e é exigido maior acurácia e
velocidade do movimento desses indivíduos, com maior dificuldade na acurácia. Deste modo,
enfatizasse a necessidade de estimular crianças e adolescentes institucionalizadas em abrigo com
tarefas que exijam velocidade e acurácia, com enfoque nesta última, para que não apresentem
alterações do controle do movimento ao decorrer da vida. PROBIC - UNOESTE

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321

Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
822

Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Ciências da Saúde
Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CORRELAÇÃO ENTRE A FORÇA DE PREENSÃO PALMAR E EQUILÍBRIO DE IDOSOS PARTICIPANTES DE
UM PROGRAMA DE EXERCÍCIO FÍSICO SUPERVISIONADO
GIOVANA GOMES DOS SANTOS
BIANCA YUMIE ETO
LUANA MARTINS DE PAULA
JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO
LUCAS OLIVEIRA KLEBIS
CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO
FRANCIELE MARQUES VANDERLEI
ANA CAROLINE RIPPI MORENO
RONALDO VALDIR BRIANI
LAÍS MANATA VANZELLA
Mudanças no desenvolvimento populacional tem sido evidenciada na população brasileira, que
vem envelhecendo de maneira acentuada. Alterações fisiológicas relacionada ao processo de
envelhecimento tem sido observadas em indivíduos idosos. Dentre elas, destaca-se declínios
musculoesqueléticos que levam a redução de aptidões físicas, como o equilíbrio e força muscular.
A correlação entre essas variáveis, seria importante para notear programas de exercícios físicos e a
redução do risco de quedas. Analisar a correlação entre força de preensão palmar e o equilíbrio de
idosos participantes de um programa de exercício físico supervisionado. Este é um estudo
transversal que recrutou 58 idosos (70,71±7,29 anos), participantes de um programa de exercício
físico supervisionado. Para realização do estudo, os voluntários foram submetidos ao teste de
força de preensão palmar (FPP) em seu membro dominante, realizado por meio de um
dinamômetro digital, teste de alcance funcional e ao flamingo balance test (realizado nos
membros inferiores direito e esquerdo). Teste de Shapiro-wilk foi utilizado para avaliar a
normalidade dos dados. A correlação entre as variáveis, foi realizada pelo teste de Spearman.
Todos os procedimentos deste estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
FCT/UNESP (CAAE: 56496816.3.0000.5402). Correlação negativa pode ser observada entre a FPP e
os valores obtidos no flamingo balance test realizado tanto no membro inferior direito (r= -0,360
p=0,023), como no membro inferior esquerdo (r= -0,418; p=0,007). Já entre as variáveis FPP e os
valores obtidos no teste de alcance funcional, correlação positiva pode ser observada (r=0,473;
p=0,002). Os resultados deste estudo demonstram que quanto maior a FPP, menor o número de
desequilíbrio observado durante o flamingo balance test e maior os valores obtidos no teste de
alcance funcional, demonstrando, portanto, maior equilíbrio estático dos idosos avaliados. A FPP
tem sido demonstrada na literatura como um marcador da força total do indivíduo, neste sentido,
observa-se a importante do trabalho de força global realizado no indivíduo idoso, para a melhora
do equilíbrio e consequentemente redução do risco de queda. FPP está significativamente
relacionada ao equilíbrio de idosos frequentadores de um programa de exercício físico
supervisionado.
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CORRELAÇÃO ENTRE O IMC E A ESCALA DE IMAGEM CORPORAL DE MULHERES PARTICIPANTES DO
PROJETO REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR: DANÇANDO RITMOS BRASILEIROS
BRUNA IZADORA SPINARDI ALVES
NATACHA DE LIMA GERVAZONI
PAULA RAPCHAN DOS SANTOS TORQUATO
JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA
VITOR EDUARDO DOS SANTOS SILVA
THAMYRES RANGEL MENDES BARROS
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA
ROSELENE MODOLO REGUEIRO LORENÇONI
O excesso de gordura corporal está associado a diversos problemas de saúde, dentre eles os
cardiovasculares. Para a sua mensuração, o Índice de Massa Corporal (IMC) tem sido bastante
utilizado devido sua fácil aplicação. Além disso é interessante avaliar a imagem corporal do
indivíduo para observar se há uma relação entre sua percepção e sua condição física. Avaliar a
correlação entre o IMC e a escala de imagem corporal (EIC) de mulheres participantes do projeto
de pesquisa Reabilitação Cardiovascular: dançando ritmos brasileiros. Foram avaliadas 10
mulheres que frequentaram esse programa e como critério de inclusão era necessário que as
participantes apresentassem pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares. Para avaliar o IMC foi utilizada a fórmula peso/estatura² e esses valores foram
obtidos no final do programa de reabilitação junto com a aplicação da EIC que contém 9 silhuetas
em que a participante determina a percepção de sua aparência. Na aplicação foi questionado qual
silhueta ela se identificava e com qual ela gostaria de parecer. Cada silhueta corresponde a uma
categoria do IMC, sendo 1 e 2 baixo peso, 3 e 4 eutrófico, 5 sobrepeso e 6 a 9 obesidade. O
projeto durou 4 meses com frequência de 2 vezes semanais, com sessões de 1 hora. Para verificar
a normalidade dos dados utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk e para a correlação entre as silhuetas
da EIC com o IMC, o teste de Spearman, considerando p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (CEP: 504292115.70000.5402). Não houve normalidade dos
dados segundo Shapiro-Wilk. A média de idade das participantes foi de 56,7±5,90 anos e IMC final
de 28,05±5,81 kg/m². A correlação entre os valores do IMC e as silhuetas da EIC que a participante
se identificou foi significante, forte e positiva (r:0,83,p < 0,01), já na correlação entre o IMC e a
silhueta da EIC que a paciente gostaria de ser não revelou correlação significante
(r:0,33,p=0,34). Nossos achados sugerem que as participantes apresentaram uma boa consciência
corporal em relação a si mesmas. Isso é positivo quando se pensa em incentivos na mudança do
estilo de vida para redução do peso corporal a partir da imagem que a participante tem de si. Foi
possível observar uma forte correlação entre o IMC e a imagem que a participante tem de si
conforme a EIC, e isso é relevante quando se trata em mudança no estilo de vida associado ao
tratamento fisioterapêutico.
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CORRELAÇÃO ENTRE RISCO DE QUEDAS E PERFORMANCE FÍSICA EM IDOSAS DE DIFERENTES
FAIXAS ETÁRIAS
BIANCA YUMIE ETO
GIOVANA GOMES DOS SANTOS
LUANA MARTINS DE PAULA
JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO
LAÍS MANATA VANZELLA
RONALDO VALDIR BRIANI
ANA CAROLINE RIPPI MORENO
CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO
MARIA CAROLINA RODRIGUES SALINI
LUCAS OLIVEIRA KLEBIS
FRANCIELE MARQUES VANDERLEI
Introdução:A população brasileira está inserida no prisma atual de envelhecimento. Entre 2012 à
2017 a população ganhou 4,8 milhões de idosos, o que corresponde a 18,8%. Da senescência
decorrem modificações negativas nos mecanismos de equilíbrio, mobilidade funcional e força
muscular, que podem gerar limitações na independência do idoso, predispondo essa população ao
risco de quedas e incapacidade funcional. Objetivo:Correlacionar o risco de quedas avaliado pelo
Test Timed Up and Go (TUGT) com a performance física utilizando o instrumento Short Physical
Performance Battery (SPPB) em idosas de diferentes faixas etárias. Metodologia:Foi realizado um
estudo transversal com 41 idosas que foram divididas em três grupos de acordo com o 1º e 3º
quartil de idade em: idosas com ? 63 anos (n=11); idosas de 64 à 77 anos (n=16) e idosas ? 78 anos
(n=14). Inicialmente foram coletados dados pessoais e antropométricos das idosas e na sequência
foram aplicados os instrumentos TUGT e SPPB. Para a correlação foi utilizado o teste de correlação
de Pearson ou Spearman. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FCT/UNESP
(CAAE 56496816.3.0000.5402). Resultados: Em relação as características pessoais e
antropométricas, os grupos foram considerados homogêneos, com exceção da variável idade que
apresentou diferença significante (p=0,0001). Para a correlação entre TUGT e SPPB em todos os
grupos foi observada diferença significante (p < 0,05), sendo que para as idosas ? 63 anos (r=0,6455) e as idosas de 64 à 77 anos (r=-0,6160) a correlação foi grande e para as idosas com ? 78
anos a correlação foi muito grande (r=-0,8308), mostrando que o risco de quedas é inversamente
proporcional à performance física. Discussão:Os achados demonstraram que quanto maior o
tempo dispendido para a realização do TUGT, menor é a performance física no SPPB. Hipotetiza-se
que com o aumento da idade, a performance física tende a diminuir em consequência de
alterações na marcha, força muscular de membros inferiores e equilíbrio, podendo resultar no
aumento do risco de quedas. Estudos descrevem que idosos com menor capacidade funcional
apresentam maior chance de cair. Desse modo, a prática de exercícios físicos é recomendada para
prevenir, retardar e melhorar as condições causadas pelo envelhecimento. Conclusão:O risco de
quedas e a performance física tem correlação inversa, sendo que um maior tempo no TUGT
corresponde a um menor desempenho no SPPB para idosas independentemente da idade.
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DADOS ANTROPOMETRICOS DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
OLGA REGINA GARCIA DA SILVA
SUELLEN CAROLINE BRITO FERMINO
DANIELLE KÁSSIA SILVA NEVES
GABRIELA VIEIRA DE PAULA
IARA GONÇALVES PEREIRA GARCEZ
POLIANA SATIN MONTEIRO NUNES
TAINARA APARECIDA ALVES PEREIRA
OTAVIO HENRIQUE BREYER
VITOR LUCAS CHECON
GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI
FÁBIO YOSHIKAZU KODAMA
Diversos estudos internacionais têm sido publicados sugerindo valores antropométricos de
referência para a população idosa, porém no Brasil, não há valores antropométricos de referência
para idosos, e em consequência disso, muitos profissionais utilizam os padrões de referência
internacionais. Avaliar os dados antropométricos de idosos institucionalizados. Prévio ao início do
estudo, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Paulista - UNIP
Campus Araçatuba, sob o protocolo n. 1.587.467.: a amostra foi constituída por 24 idosos, sendo
12 mulheres e 12 homens, todos residentes em uma instituição de longa permanência para idosos
na cidade de Araçatuba-SP. As variáveis antropométricas coletadas foram a estatura, massa
corporal, índice de massa corporal (IMC) e a estimativa de gordura corporal por meio do
equipamento de bioimpedância. Os dados coletados foram estratificados de acordo com a faixa
etária e gênero. : A média de idade dos idosos foi de 74,8 ± 8,1, sendo 75,1 ± 6,7 para homens e
74,5 ± 9,7 para mulheres, não havendo diferença estatisticamente significante entre os gêneros (p
= 0,865). Os resultados do presente estudo apresentaram diferença estatisticamente entre os
gêneros somente na variável estatura. Entre as faixas etárias estudadas não houve diferença das
variáveis IMC e estimativa de gordura corporal. . Apesar do pequeno n amostral, os resultados
demonstraram não haver diferença entre os valores dos dados antropométricos entre os gêneros
e faixas etárias estudadas, o que poderia sugerir que programas de atividades de atenção primária
realizados em grupo poderiam ser realizados sem distinção entre os gêneros e as faixas de idade
abordadas no estudo.
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DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES RESPIRATÓRIAS E TRATAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS UTILIZADOS
EM PACIENTES HOSPITALIZADOS COM DOENÇAS PULMONARES.
CAMILA APARECIDA GIBIM
ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA
DÉBORA MAYUMI DE OLIVEIRA KAWAKAMI
NATÁLIA DAS NEVES ANDRADE
ISABELLA MARIA GONÇALVES SILVA
JUNIOR FRANCISCO DA SILVA
SUSIMARY APARECIDA TREVIZAN PADULLA
As doenças pulmonares (DP) são causas importantes de adoecimento e morte em todo o mundo,
representando uma média de 8% nos países desenvolvidos e 5% nos países em desenvolvimento.
Nesse sentido, a fisioterapia respiratória é uma alternativa de tratamento, por promover melhora
da ventilação e diminuição do trabalho respiratório. Descrever as alterações respiratórias e os
tratamentos fisioterapêuticos utilizados em indivíduos com DP hospitalizados. Para este estudo,
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT/Unesp
(CAAE 02592612.8.0000.5402), foram avaliados prospectivamente prontuários fisioterapêuticos
de indivíduos com diagnóstico de DP internados na enfermaria de um hospital da cidade de
Presidente Prudente-SP/Brasil nos anos de 2015 a 2017. Foram extraídos dos prontuários:
diagnóstico médico (DM), avaliação fisioterapêutica (AF) e conduta fisioterapêutica respiratória
(CFR) realizada. Os dados foram demonstrados em números absolutos, medidas percentuais e
média e desvio padrão. Foram avaliados um total de 78 prontuários, cuja média de idade dos
indivíduos era de 67,53 (DP 17,05) anos, sendo 55% homens. O DM mais prevalente foi o de
pneumonia (25,6%), seguido de DPOC (19,2%), derrame pleural (12,8%) e 42,4% apresentaram
diagnósticos variados (asma, câncer, edema agudo de pulmão e tromboembolismo). Em relação a
AF, 26% apresentavam alteração de frequência respiratória, 60% Saturação de pulso de oxigênio
acima de 90%, 87% ausculta pulmonar alterada e 39% tosse produtiva. A CFR em 79,48% dos
prontuários foi a terapia com padrões ventilatórios, 42,30% reeducação diafragmática, 41,02%
técnicas de tosse, 28,20% vibrocompressão. Outras CFR utilizadas com menor frequência foram:
aspiração (1,28%), inaloterapia (8,97%), oxigenoterapia (1,31%), uso de inspirometros de incentivo
(15,38%) e incentivador de higiene brônquica (6,41%). A avaliação dos prontuários nos permitiu
observar que apesar do DM, 74% dos indivíduos não apresentavam alteração de frequência
respiratória, demonstrando estabilidade eupneica. Além disso, a CFR foi baseada principalmente
em técnicas de volume pulmonar e higiene brônquica, uma vez que podem beneficiar e manter o
trabalho respiratório adequado desses indivíduos. Concluímos que a maioria dos indivíduos não
apresentaram mudança na frequência respiratório apesar de sua doença e que a CFR visava
melhorar a mecânica respiratória, por meio de técnicas de higiene brônquica e reexpansão
pulmonar associadas.
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DESTREZA E FORÇA DE PREENSÃO MANUAL EM ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN:
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO A PARTIR DA REALIDADE VIRTUAL
CAROLINA NUNZIATA ATAIDE
A Síndrome de Down (SD) é uma disfunção genética e se caracteriza pelo atraso global no
desempenho motor. As tarefas motoras que envolvem destreza e força manual permanecem
defasadas e necessitam de estímulo. Com isso, a literatura atual tem destacado os jogos como
uma alternativa terapêutica motivadora em diversas áreas da reabilitação, porém evidencia-se a
escassez de trabalhos quando se fala na influência dessa prática na função manual de jovens com
SD. O estudo teve como objetivo avaliar a força de preensão palmar e a destreza manual de
adolescentes com SD antes e após a implementação de um programa de intervenção com o uso da
realidade virtual que envolve o uso dos membros superiores. Participaram do estudo dez jovens,
entre 10 e 15 anos, com autorização dos responsáveis. Para avaliação inicial foram utilizados o
dinamômetro para preensão palmar e o Teste Caixa e Blocos (TCB) para destreza manual. Foram
realizadas 12 sessões de prática de jogos virtuais, com a escolha de dois jogos por dia, durante 15
minutos cada, com 5 minutos de intervalo entre os jogos, duas vezes por semanas. Após a
intervenção, os participantes foram reavaliados pelos mesmos métodos. O projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie com número de
parecer 649.020 e CAAE 30454214.8.0000.0084. A partir da análise estatística, foi possível
observar mudanças positivas no desempenho, com valores significantes para mão dominante
(média TCB 22,2 vs.27,5 p=0,005 e força 9,6 vs.11,9 p=0,009) e não dominante (média 21,4 vs.25,9
p=0,007 e força 8,8 vs.10,7 p=0,011) para as habilidades avaliadas. Os resultados obtidos
concordam com a literatura existente, demonstrando um bom desempenho no modelo de
intervenção para o ganho de controle motor através do uso simultâneo de foco, coordenação
visomotora, como também estimulação do esforço em preensão manual, pelo uso do Wii Remoto,
juntamente com a movimentação global e coordenada de membros superiores. Conclui-se que
utilização de jogos virtuais contribuiu para o aumento da satisfação e motivação, melhorando a
interação entre paciente e fisioterapeuta, como também a inclusão de um desafio interativo, com
feedback imediato, proporcionando maior dedicação e superação de medos e inseguranças. Como
também, os dados apresentados sugerem que, a prática dos jogos supervisionados, pode
promover melhor desempenho de funções manuais gerando ganho de força manual e destreza em
jovens com SD. PIBIC MACKENZIE
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EFEITO CRÔNICO DE PROBIÓTICO, PREBIÓTICO E SIMBIÓTICO SOB OS FATORES NUTRICIONAIS E
FISIOLÓGICOS DE RATOS INTOXICADOS CRONICAMENTE PELO TABAGISMO PASSIVO.
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA
JENIFFER CRISTINA PAULINO OLIVEIRA
MARIANA NEVES SOARES
HERMANN BREMER NETO
O tabagismo passivo (TP) provoca supressão de apetite. Efeitos nocivos da FC pode ser avaliado
através da variação do peso corporal (PC). Pesquisas em animais observaram redução do ganho
ponderal (GP), perda de peso após administração de nicotina. Estudos demonstram que dieta com
alimentos funcionais (AL) (probiótico, prebiótico ou simbiótico) podem exercer efeito benéfico a
saúde do hospedeiro, atuando na mitigação dos efeitos tóxicos do cigarro. Analisar o efeito dos AL
sobre os fatores nutricionais e fisiológicos em ratos expostos a TP. Protocolo aprovado pelo CEUA,
nº 2686. Foram 96 ratos divididos em oito grupos(n=12): 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). O
experimento teve duração de 189 dias com exposição a TP 60 minutos diariamente. A análise da
eficiência alimentar foi realizada pelo acompanhamento do PC, consumo alimentar e a ingestão de
líquidos semanalmente. Para comparar os parâmetros, média ± desvio padrão, utilizou-se o teste
one-way ANOVA, com contrastes pelo método de Tukey a 5% de significância. Os ratos expostos a
TP ganharam menos peso e pesaram significativamente menos (P < 0,05) do que o GC. Os
resultados dos grupos com AL e expostos a TP revelaram maior ganho de peso e peso corpóreo
final em relação ao GCT. Os GPRO e GMOS apresentaram uma diminuição do PC em relação aos
GC e GS. Em relação à média dos pesos corporais do GC, os ratos do grupo GPRO, GMOS e GS
revelaram perda de aproximadamente 2-5% e os grupos GCT, GPROT, GMT e GST, apresentaram
perda de 5-11%. A maior média da redução de peso, 11%, foi observada no grupo GCT. A média do
consumo da dieta e água foi reduzida em todos os grupos expostos a TP, no entanto essa
diferença não foi significativa (P > 0,05) nos grupos com AL, quando comparados com a média do
GC Os grupos com AL não diferiram do GC (P > 0,05). O PC final, ganho de peso diário e consumos
médios de água e dieta diminuiu significativamente em ratos expostos à FC do que no GC A
redução do PC e GP possa ser devido à ação da nicotina que aumenta a taxa metabólica pela
ativação simpato-adrenal e aumenta o gasto energético e suprime a ingestão alimentar,
modificando os níveis de substâncias neurorreguladoras conhecidas por iniciar ou suprimir a
alimentação. Os A.L. tem potencial para minimizar os efeitos da TP nos parâmetros nutricionais e
funcionais.
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EFEITO DA APLICAÇÃO DA TERAPIA COMBINADA CONTÍNUA ASSOCIADA COM A CORRENTE RUSSA
SOBRE VARIÁVEIS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL
GIOVANNA SANTOS GONÇALVES
TAINARA ALVES DE ANDRADE
LAURINEIA SILVA
NATHALIA SOARES DE ALMEIDA
MARIA JULIA DE SA SILVA
MAYARA FERREIRA DE LIMA
YARA FELIPPE BUENO CROSCIOLI
GLORIA ALEXANDRA DE PAULA RODRIGUES
GABRYELLA SENA LOPES BONATO
AMANDA MERIS NOGUEIRA
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO
BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO
A mídia expõe modelos de beleza que a população não consegue atingir que gera níveis de
insatisfação com a imagem corporal, influenciando aspectos psicológicos.Vem aumentando o
número de pessoas com sobrepeso e problemas com saúde. O que se torna interessante o efeito
das técnicas de terapia combinada e corrente russa que é uma técnica para reduzir
gordura. Promover redução da gordura abdominal com aplicação de terapia combinada associada
a corrente russa,alterando a composição corporal e bioimpedância. Participaram do procedimento
experimental, 4 voluntárias,sexo feminino, em uso de contraceptivo oral, sedentárias, com até 4
cm de prega cutânea supra ilíaca.O estudo compreendeu em 4 visitas ao centro de estética, onde
foram realizadas as avaliações antropométricas iniciais e finais e as sessões de aplicação da terapia
combinada contínua em associação a corrente russa. A terapia combinada utiliza o ultrassom de 3
MHz associado a corrente estereodinâmica (10 a 15 Hz, forma senoidal). A terapia combinada
promove o aumento da temperatura local, melhora da permeabilidade da membrana do
adipócito, a vasodilatação dos capilares sanguíneos e linfáticos, aumento do fluxo sanguíneo e do
gasto energético.A corrente russa é um aparelho de eletroestimulação de média frequência que
visa melhorar a força muscular, aumentar o trofismo na reabilitação física e na estética corporal, e
é classificada de média frequência que pode ser modulada em "rajadas" ou "burst" com fins
excitomotores. A bioimpedância utilizada para avaliação atropométrica, quantifica o percentual de
gordura corporal, massa magra, massa de gordura e água em litros. Após as sessões, foram
realizadas a normalidade dos dados, a análise dos efeitos sobre a composição corporal foi aplicado
os teste de T Student ou teste Wilcoxon.O nível de significância foi estabelecido em p < 0,05 para
todos testes. A terapia proposta foi eficiente na redução da composição corporal, promovendo
redução das medidas antropométricas abdominal, onde o valor de p= 0.3910, não sendo
significativo. A terapia combinada associada a corrente russa, teve seu efeito potencializado,
induzindo a lipólise e estimulando o sistema linfático, promovendo mudanças na composição
corporal. Conclui-se que a terapia proposta foi eficiente na redução da composição corporal e
diminuição das medidas antropométricas da região abdominal, onde o valor de p=0.3910, não
sendo significativo, porém com resultados clinicamente visíveis. 3986
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EFEITOS DA APLICAÇÃO DO ULTRASSOM FOCALIZADO DE ALTA POTÊNCIA NA CIRCUNFERÊNCIA
ABDOMINAL E NOS VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL MULHERES
LAURINEIA SILVA
NATHALIA SOARES DE ALMEIDA
MARIA JULIA DE SA SILVA
MAYARA FERREIRA DE LIMA
YARA FELIPPE BUENO CROSCIOLI
GLORIA ALEXANDRA DE PAULA RODRIGUES
GABRYELLA SENA LOPES BONATO
AMANDA MERIS NOGUEIRA
TAINARA ALVES DE ANDRADE
GIOVANNA SANTOS GONÇALVES
BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO

O grau de adiposidade depende diretamente de fatores como genética, tipo de alimentação e o
nível de atividade física, e mesmo magra e com índice de massa corporal normal, a mulher pode
apresentar-se com a silhueta inestética. Em condições de sobrepeso, o estímulo hipertrófico dos
adipócitos é ainda maior gerando descontentamento ainda mais grave na imagem corporal. Logo,
entre as técnicas estéticas há uma grande variedade de intervenções para redução desta condição,
porém pouco se sabe sobre as influências dessas técnicas sobre as variáveis
cardiovasculares. Analisar a composição corporal, o comportamento das variáveis
cardiovasculares, após a aplicação do uso de ultrassom focalizado de alta potência em jovens com
gordura abdominal localizada e sobrepeso. Foi constituído de 4 voluntárias, sexo feminino, com
faixa etária entre 18 a 35 anos, as quais apresentam acúmulo de gordura abdominal de pelo
menos 1,5 cm de prega cutânea supra ilíaca, em uso de contraceptivo oral e sedentárias,
classificadas assim, pelo Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). O delineamento do
estudo compreendeu 12 visitas ao centro de estética, nas quais foram aplicadas as sessões de
terapia combinada (ultrassom focalizado de alta potência - SONOFOCUS). Essas intervenções
foram acompanhadas pelas medidas da pressão arterial, as quais foram mensuradas antes e após
as 10 sessões de intervenção dos dois grupos pelo método indireto seguindo as recomendações VI
Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Após realizada normalidade dos dados, a análise dos
efeitos sobre a composição corporal foi aplicado os teste de T Student, e para as comparações
entre as variáveis pressão arterial e índices da VFC encontrados nos momentos pré e pósintervenção foi feita por meio de Anova One-Way, e foi estabelecido em p < 0,05 para todos
testes. A terapia proposta promoveu redução na circunferência da cintura, e não alterou os
valores de pressão arterial, pressão arterial sistólica (p=0.3910) na pressão arterial diastólica
(p=0),contudo as comparações não foram significantes, para todas variáveis. O aparelho por meio
lipocavitação focalizada com energia de alta intensidade promoveu a redução da gordura
localizada, remodelando a região tratada de forma não invasiva. O uso do ultrassom focado
SONOFOCUS®, mostrou-se eficiente na redução da gordura abdominal localizada na circunferência
abdominal, sem promover alterações nas pressões arteriais sistólica e diastólica. PPG/PEIC
(4063)
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EFEITO DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS SOBRE O EQUILÍBRIO E FLEXIBILIDADE MUSCULAR DE
PESSOAS COM OSTEOARTROSE
CINTIA TIEMI GUSHIKEN
BIANCA PINHAL GALINDO
LORENA PEREIRA ARAUJO
RAÍSSA PUZZI LADVIG
THAOANE APARECIDA CANO TOLEDO
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI
MARIANA ROMANHOLI PALMA
FERNANDA ELISA RIBEIRO
DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA
RENILTON JOSÉ PIZZOL
ALESSANDRA MADIA MANTOVANI
A Osteoartrose (OA) é uma doença crônica caracterizada pelo desgaste da cartilagem articular e
alterações do osso subcondral. Clinicamente, os indivíduos com OA apresentam dor, rigidez
articular, diminuição da amplitude de movimento, da força e de resistência muscular. Esses sinais
e sintomas, em conjunto, levam a um movimento compensatório do corpo provocando déficit no
equilíbrio e na flexibilidade muscular, prejudicando as atividades de vida diárias. Analisar o efeito
de um programa de exercícios sobre o equilíbrio e flexibilidade de pessoas com OA. Foi realizado
um estudo longitudinal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP, Campus de
Presidente Prudente, sob o número CAAE 69457717.1.0000.5402. As avaliações foram realizadas
no Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFiR) da FCT/UNESP.
Foram coletados os dados pessoais e antropométricos, aplicada a escala de equilíbrio de Berg e o
teste sentar e alcançar com banco de Wells. A amostra foi composta por 25 indivíduos acometidos
por OA de ambos os sexos, sendo sete mulheres e 18 homens, com média de 62,72±10,96 anos e
índice de massa corporal 29,99±5,91 kg/m². Foram submetidos a 16 sessões de fisioterapia em
grupo, duas vezes na semana com duração de 55 minutos. A análise estatística foi realizada por
meio do software SPSS (19.0). Inicialmente, foi aplicado o teste de Shapiro-Wilks e então o teste t
de Student para amostras pareadas e os dados categorizados foram comparados pelo teste quiquadrado. O valor inicial obtido no teste de sentar e alcançar foi em média 17,65±10,27 e após
intervenção 19,95±2,24 (p=0,030). Na escala de equilíbrio de Berg, na primeira avaliação 12
participantes (48%) apresentaram baixo risco a queda, 10 (40%) moderado risco e 3 (12%) alto
risco, enquanto na avaliação pós intervenção 15 (60%) apresentaram baixo risco, 8 (32%)
moderado risco, 2 (8%) alto risco, indicando uma melhora significativa (p=0,006) na análise
categórica. Diante da significância dos dados, pode-se afirmar que a realização frequente de
atividade física em pacientes com OA é um fator contribuinte para uma melhora na flexibilidade e
no equilíbrio devido às adaptações neuromusculares do corpo estimuladas pelo exercício físico. A
intervenção de um programa de exercícios em pacientes com OA contribuiu para melhora do
equilíbrio e da flexibilidade muscular, sendo benéfico para saúde física e permitindo, assim, uma
maior independência nas atividades de vida diária.
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EFEITOS DA ELETROLIPÓLISE NA LIPODISTROFIA GINÓIDE: RELATO DE CASO
KAMILA CÂNDIDA TORRES ALVES
RINA KÁTIA DIAS FALCÃO SILVA
GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI
FÁBIO YOSHIKAZU KODAMA
A Lipodistrofia Ginóide (LG) acomete cerca de 90% das mulheres. Uma técnica que recentemente
tem sido utilizada para o tratamento de LG é a eletrolipólise: uma técnica que vem deminstrando
bons resultados no tratemento da LG. avaliar os efeitos da técnica de eletrolipólise no grau da
lipodistrofia ginóide O presente estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Paulista - UNIP (protocolo n. 1.965.475) e consistiu de um estudo de
caso com uma paciente com idade 33 anos, residente na cidade de Araçatuba-SP. O presente
estudo consistiu de um estudo de caso com uma paciente com idade 33 anos que apresentava
lipodistrofia ginóide, grau 3.Os procedimentos de avaliação foram realizados no inicio do
tratamento (T0), após 6 sessões de tratamento (T1), após 12 sessões de tratamentos (T2) e 15 dias
após o termino do tratamento (T3), nos quais constaram de avaliação antropométrica, avaliação
da lipodistrofia ginóide, avaliação fotográfica e avaliação do índice de percepção da lipodistrofia
ginóide. A área tratada foi divida em três regiões, no qual cada área foi tratada 1 vez por semana.
Foi empregada a modalidade eletrolipólise do equipamento Heccus, utilizando a corrente Aussie,
caracterizada com frequência portadora de 4000 Hz e modulação em Burst com duração de 4ms e
frequência moduladora de 10Hz. O tempo de terapia de cada sessão foi de 40 minutos. Após o
tratamento houve redução de medidas antropométricas da cintura de 82 para 79 cm, glúteo de
107 cm para 106 cm, culote direito de 61.5 cm para 59 cm e culote esquerdo de 62 cm para 61 cm,
houve redução na avaliação da lipodistrofia ginóide de grau 3 para grau 1 e na avaliação do índice
de percepção da lipodistrofia ginóide houve redução de 7 para 2. . Os resultados do presente
estudo demonstraram redução do grau da lipodistrofia ginóide, redução das medidas de
perimetria da região glútea e culote.
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EFEITOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL SOBRE CAPACIDADE FUNCIONAL DE
CORONARIOPATAS
JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA
BIANCA PINHAL GALINDO
LORRANY CAROLINE ROCHA DOS SANTOS
LUIZ FELIPE MARQUES NOVAES
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
A Doença arterial coronariana (DAC) é responsável pela maior proporção de mortalidade devido à
Doenças cardiovasculares, estas que representam a principal causa de morte no mundo. Nesta
perspectiva somada a menor tolerância ao exercício que em geral os coronariopatas apresentam,
torna-se necessário à inserção destes em programas de reabilitação cardiovascular (RCV), que por
meio do treinamento físico aumenta a capacidade funcional (CF) e o consumo máximo de
oxigênio, além de controlar os fatores de risco. Com o desenvolvimento dos métodos de
reabilitação, a realidade virtual (RV) apresenta-se como uma alternativa a ser inclusa nos
protocolos fisioterapêuticos, visto que se observa o interesse no uso de tecnologias como um
maior incentivo durante o processo de reabilitação e estímulo a prática de atividade física. São
escassos os estudos que demonstram a eficácia da RV na melhora da CF de portadores de
DAC. Avaliar o efeito da implementação da RV sobre a CF de coronariopatas. Estudo aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unoeste (CAAE: 62437816.4.0000.5515). Foram avaliados 9
indivíduos com DAC (62,11±7,95 anos) de ambos os gêneros, que realizaram 16 sessões de
fisioterapia, duas vezes por semana, com duração de 60 minutos, em que os 5 minutos iniciais e
finais foram designados à monitoramento de parâmetros cardiovasculares e nos 50 minutos
restantes os indivíduos realizaram a RV. A RV foi implementada por meio do equipamento Xbox
360® com KinectT com o uso dos jogos YourShapeT e Dance Central 3T. Foi avaliada a CF por meio
do teste de caminhada de 6 minutos antes e após o programa de RCV. Para verificar a normalidade
dos dados utilizou-se o teste Shapiro Wilk e para a comparação antes e após o teste t de Student
pareado. Os dados foram expressos em média ± desvio padrão, com nível de significância de p <
0,05. Houve melhora significativa da CF, em que antes do tratamento a média foi de 468,8±114,1
metros percorridos e a após foi de 543,8±92,35 metros percorridos (p= 0,0479). Ao analisar a
distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, houve melhora significativa. Estudos
apresentaram resultados semelhantes, ao implementar a realidade virtual a partir da utilização de
Nintendo Wii na residência de indivíduos com insuficiência cardíaca durante 12 semanas. A
implementação da RV como recurso em um programa de RCV promoveu melhora na CF de
indivíduos com DAC. Unoeste.

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321

Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
834

Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Ciências da Saúde
Fisioterapia e Terapia Ocupacional

EFEITOS DA MASSAGEM COMO TÉCNICA RECUPERATIVA EM DIFERENTES MOMENTOS DE
APLICAÇÃO SOBRE A MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA
EDUARDO PIZZO JUNIOR
FERNANDA PEGORIN DINIZ
AMANDA LETÍCIA PICHELI MARTINS
ALLYSIÊ PRISCILLA DE SOUZA CAVINA
TAISE MENDES BIRAL
CARLOS MARCELO PASTRE
FRANCIELE MARQUES VANDERLEI
Uma das maneiras de demonstrar a recuperação do organismo após o exercício físico é a
retomada da modulação autonômica cardíaca analisada por meio da variabilidade da frequência
cardíaca (VFC). Dentre as técnicas recuperativas se destaca a massagem, técnica amplamente
utilizada no meio esportivo. Mensurar os efeitos da massagem como técnica recuperativa sobre o
domínio do tempo na modulação autonômica cardíaca em diferentes momentos de aplicação. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 57584116.6.0000.5402). O ensaio
foi registrado no ClinicalTrials.gov (57584116.6.0000.5402). Foram randomizados 36 homens entre
18 e 30 anos, com duas etapas de avaliação: 1a etapa será avaliado o comportamento da VFC
frente a massagem (EM) e na 2ª etapa o comportamento da VFC frente ao protocolo de estresse
(EE). O protocolo de estresse foi composto por séries de saltos e pelo Teste Anaeróbico de
Wingate. A massagem foi aplicada na região anterior da coxa e na região posterior do tronco por
um tempo total de 12 minutos. A análise da VFC foi realizada a partir dos métodos lineares no
domínio da frequência onde serão analisados os índices LF e HF. Quando analisados os momentos,
nota-se que no índice LF [ms2] na etapa EE encontra-se uma recuperação aos níveis basais no M7
e na etapa EM a recuperação ocorre em M4 (p > 0,05). Para o índice HF [ms2], a etapa EE
recupera-se em M10 e a etapa EM recupera-se em M8, mostrando que houve uma antecipação da
recuperação pós-exercício dos índices no domínio da frequência da VFC para o grupo que recebeu
a massagem imediatamente após o esforço (EE recupera-se em até 70 à 75 minutos e a EM
recupera-se em no máximo 50 à 55 minutos). Quando se analisa as etapas, para o índice HF [ms2],
representativo da modulação vagal, houve diferença estatisticamente significante em todos os
momentos avaliados com exceção do M1 (basal) (p < 0,05) em que observou-se que a EM
apresentou maiores valores em todos os momentos da recuperação quando comparado a EE,
mostrando uma melhor VFC para o grupo que recebeu a massagem. A antecipação da recuperação
pós-exercício observada na etapa EM pode estar relacionado ao mecanismo subjacente ao efeito
parassimpático da massagem. A massagem antecipa a recuperação dos índices HF e LF mais
rapidamente, dessa forma, o estudo mostra que a massagem acelera a recuperação para os
índices do domínio da frequência. FAPESP (2017/20193-9)
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EFEITOS DA TERAPIA BASEADA EM REALIDADE VIRTUAL SOBRE A MOTIVAÇÃO, ENGAJAMENTO,
BARREIRAS E ADERÊNCIA EM PACIENTES COM BAIXA ADERÊNCIA.
MAYARA MOURA ALVES DA CRUZ
GIOVANNA LOMBARDI BONINI BORGES
PAULA FERNANDA DA SILVA
ANA LAURA RICCI-VITOR
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI
Apesar dos benefícios da reabilitação cardiovascular (RCV) como terapia convencional no
tratamento de doenças cardiovasculares, a baixa aderência dos pacientes é uma preocupação. Ela
pode ter relação com fatores como motivação e engajamento ao tratamento e terapias
alternativas, como a terapia baseada em realidade virtual (TRV), podem melhorar estes aspectos e
aumentar a aderência. Comparar engajamento, motivação, barreiras e aderência da inserção da
TRV em programas de RCV convencional em pacientes com baixa aderência. Participantes de RCV
que apresentaram menos de 70% de presença foram alocados para as intervenções RCV ou
RCV+TRV por 12 semanas. Foram avaliados engajamento (escala de engajamento), motivação
(inventário de motivação intrínseca), barreiras (escala de barreiras para reabilitação cardíaca) e
aderência dos pacientes (frequência registrada no prontuário). Para comparação entre os grupos
foi aplicado o teste T de Student independente ou teste de Mann-Whitney dependendo da
normalidade dos dados (teste de Kolmogorov Smirnov) com significância de 5%. Estudo aprovado
pelo CEP (CAAE: 69406017.2.0000.5402). No grupo RCV+TRV (n=8; 57,5±16,6 anos; 4 homens,
30,5±5,9Kg/m2) e no grupo de RCV (n=12; 66,9±7,6 anos; 10 homens; 26,5±4,2Kg/m2) obtivemos
respectivamente: aderência (81,6% vs. 58,6%; p > 0,05), motivação (4,4±0,5 vs. 4,5±0,3; p > 0,05),
engajamento (6,1±0,9 vs. 6,5±0,6; p > 0,05), barreiras totais (1,4±0,1 vs. 1,3±0,2; p > 0,05),
comorbidades (1,4±0,4 vs. 1,4±0,3; p > 0,05), necessidades percebidas (1,0±0,0 vs. 1,1±0,4; p >
0,05), problemas pessoais (1,5±0,5 vs. 1,0±0,1; p < 0,05), conflitos de viagem/trabalho (2,8±1,7 vs.
2,8±1,6; p > 0,05) e acesso (1±0,0 vs. 1,1±0,2; p > 0,05). A inserção da TRV a RCV convencional não
influenciou a motivação e o engajamento, os quais apresentaram altos valores nos grupos
avaliados. Apesar de não haver diferença significante na aderência, houve diferença clinicamente
importante, pois os pacientes que realizaram RCV+TRV ultrapassaram 70% de frequência ao longo
do tratamento, o que não ocorreu na RCV. Em relação às barreiras, diferenças significantes entre
os grupos foram obtidas apenas entre as barreiras de problemas pessoais, sugerindo que esta
subescala pode influenciar a aderência. A TRV estimulou aderência de forma clinicamente
importante apesar de não apresentar diferença estatisticamente significante entre os grupos,
exceto para barreiras de problemas pessoais. FAPESP
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EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DE MICROCORRENTES NA CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS CRÔNICAS
ADRIELY PEREIRA DA SILVA
TAINARA APARECIDA ALVES PEREIRA
LUIS FERNANDO GADIOLI DOS SANTOS
TATIANE MENDES RODRIGUES
RUBENS DOS SANTOS ROSA
GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI
FÁBIO YOSHIKAZU KODAMA
Úlceras crônicas podem levar a perdas funcionais e resultar em perda do membro ou até mesmo o
óbito por infecção e sepse. Dentre os tratamentos para úlcera de pressão, a estimulação elétrica
por microcorrentes vem sendo utilizada, e apresentado bons resultados em alívio da dor e
aceleração do reparo. Desta forma o objetivo avaliar os efeitos de microcorrentes sobre o
processo de cicatrização de úlceras crônicas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Paulista - UNIP Campus Araçatuba, sob o protocolo n. 2.058.983.
Paciente do sexo feminino, 57 anos, com arteriosclerose, fumante há 46 anos, queixava-se de dor
na porção distal e posterior do membro afetado pela úlcera. Paciente relata que em 2014 surgiu
uma úlcera no calcâneo, e logo em seguida outra úlcera na face posterior do terço distal da perna
direita. A primeira úlcera cicatrizou completamente, porém a segunda começou a evoluir para
cicatrização, mas o processo se estagnou. A análise quantitativa da área total da úlcera foi
realizada por meio de colocação de um plástico filme estéril sobre a feriada, em seguida foi
sobreposto e fixado também um retalho de papel vegetal que cobriu toda a superfície da, sendo
em seguida escaneados e sua mensuração foi dada por meio do programa ImageJ. As sessões de
eletroestimulação com a microcorrente foram realizadas 5 vezes por semana durante 7 semanas,
sendo utilizados seguintes parâmetros: frequência de 5 Hz e intensidade em 200 µA e tempo de 40
min. A técnica utilizada foi tetrapolar, com eletrodos adesivos. Os resultados demonstram
diminuição dos valores de área total da lesão medida em cm², na 1º avaliação a área da úlcera foi
de 8cm², sendo que na 8º e última avaliação foi de 2cm², deixa claro a diminuição de 6cm². A
presente pesquisa demonstrou eficácia da estimulação elétrica por microcorrentes na redução da
área total da úlcera crônica. Houve uma redução importante na área da lesão cutânea. Esse
resultado corrobora com os achados da literatura, que demonstram que a eletroestimulação
promove uma cicatrização maior nas feridas dérmicas do que as úlceras que não receberam
tratamento. Os resultados do presente estudo demonstraram eficácia da terapia com
microcorrentes em úlcera crônica evidenciado pela diminuição da área da lesão.
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EFEITOS DE TRATAMENTOS DERMATO FUNCIONAIS PÓS CRIOLIPÓLISE
LARISSA LUANNE VICENTINI
JOICE DOS SANTOS AQUINO
GABRIELA DOS SANTOS LIMA
LAYS DO CARMO MOREIRA
LETICIA NERES SANTOS
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO
BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO
Uma das maiores queixas e motivos de insatisfação é o excesso de tecido adiposo na região de
abdômen, principalmente nas mulheres. Porém, com os avanços dos recursos estéticos existem
vários métodos eficazes para este tipo de alteração. Um desses métodos mais procurados é a
criolipólise, principalmente por ser um recurso não invasivo proporcionando assim uma forma
eficaz de tratar o tecido adiposo abdominal. Avaliar o efeito de recursos Dermato Funcionais
associados à criolipólise na região abdominal. Neste estudo foi avaliado 12 mulheres no qual
foram divididas em 2 grupos de 6 cada, com faixa etária entre 18 a 35 anos. Onde tiveram uma
aplicação única de criolipólise (Cool Tech) na região abdominal infra umbilical, através da
comparação com o Manthus (KLD) que foi realizado 10 sessões e a Radiofrequência (Spectra Ione
derme) com apenas 3 sessões. Para obter resultados foi realizado avaliações corporais
classificadas pelo questionário internacional de atividade física (IPAQ), com medição da estatura,
peso (balança), IMC (índice de massa corporal), imagens fotográficas (câmeras) e que
apresentassem pelo menos 1,5 cm de prega cutânea supra ilíaca e acumulo de gordura abdominal.
Após os dados coletados foram comparados e analisados a pré e pós-avaliação, para assim obter
um bom resultado.Após a normalidade dos dados foi utilizado o teste de variância para análise de
medidas repetidas na comparação das medidas iniciais para a perimetria de abdome inferior e
prega cutânea. Na comparação entre os grupos sobre o mesmo momento antes da intervenção foi
utilizado o teste T-student para dados não pareados. Não foram encontradas diferenças
significativas para as comparações de ambos os grupos estudados,mesmo para efeito de
momento ou na comparação entre os protocolos p > 0.05. As três sessões realizadas não foram
suficientes, pois não potencializaram o processo inflamatório. No pós criolipólise surge um
processo inflamatório, e o Manthus® e a Radiofrequência potencializa o edema, entretanto, no
presente estudo esse efeito não pode ser verificado, sendo necessárias mais sessões de
Radiofrequência e Manthus®, para que o processo inflamatório será finalizado consequentemente
havendo um maior resultado. Associação das terapias criolipólise a sessões radiofrequência ou de
terapia combinada em mulheres sedentárias não promoveu a redução dos valores de perimetria
de abdome inferior e prega cutânea abdominal. PROBIC-UNOESTE (4740)
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EFEITOS DE UM TREINAMENTO COMBINADO DE SEIS SEMANAS NO COMPORTAMENTO
AUTONÔMICO CARDÍACO EM JOVENS SAUDÁVEIS
LEONARDO BARRETO MORENO CHOSSANI
GUILHERME DE ROSSO CODO
ARYANE FLAUZINO MACHADO
RODOLFO BRISOLA RODRIGUES HIDALGO
JÉSSICA KIRSCH MICHELETTI
LARISSA RODRIGUES SOUTO
CARLOS MARCELO PASTRE
A modulação autonômica cardíaca tem sido uma abordagem comumente utilizada nas ciências do
esporte nos últimos anos. Estudos tem utilizado a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) como
ferramenta para tal variável, a fim de identificar as adaptações positiva a diferentes tipos de
treinamento. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos de um programa de
treinamento combinado de sprints e agachamento de seis semanas sob a modulação autonômica
cardíaca, por meio da VFC. Trata-se de um estudo aprovado previamente pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (parecer nº: 2016/1.389.046) no qual participaram 38 jovens saudáveis do sexo
masculino (22,8 ± 3,7 anos). Os participantes realizaram o treinamento combinado de sprints
(1x25 metros até 2x30 metros) e agachamento (1x8 repetições até 2x6 repetições) modificando
entre elas o aquecimento e a intensidade da carga, durante seis semanas, totalizando 12 sessões.
As análises da modulação autonômica cardíaca ocorreram por meio dos índices HF (high frequency
- alta frequência) e LF (low frequency - baixa frequência) e no início e ao fim do treinamento
completo. Ambos os índices (HF e LF) apresentaram aumento significante após o treinamento
(p=0,0159; p=0,0146). Os achados do presente estudo sugerem efeitos positivos do treinamento
combinado sob a melhora dos valores de índices da frequência da VFC. Tais resultados estão de
acordo com os reportados por Bishop et al. (2011) e Gois et al. (2014) que observaram os efeitos
positivos na modulação autonômica cardíaca após treinos de velocidade (sprints) e resistido,
respectivamente. Em conclusão, evidências foram identificadas de que o treinamento combinado
de seis semanas foi eficaz para a melhora da modulação autonômica cardíaca, quando
considerados os índices da VFC do domínio da frequência. Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP; nº 2015/25220-9) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).
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EFEITOS DE UMA SESSÃO DE TERAPIA BASEADA EM REALIDADE VIRTUAL SOBRE A MODULAÇÃO
AUTONÔMICA DE PACIENTES COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES: ANÁLISE POR MEIO DO PLOT
DE POINCARÉ
PAULA FERNANDA DA SILVA
GIOVANNA LOMBARDI BONINI BORGES
MAYARA MOURA ALVES DA CRUZ
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI
ANA LAURA RICCI-VITOR
As doenças cardiovasculares (DCV) estão associadas a disfunções autonômicas que podem ser
avaliadas pela variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e tratadas por meio da reabilitação
cardiovascular (RCV). Contudo a baixa aderência de pacientes à sua forma convencional, levou ao
surgimento de formas alternativas como a terapia de exposição à virtual (TRV), a qual precisa ser
melhor investigada. Investigar os efeitos da TRV em relação à RCV durante a fase de resistência,
sobre a VFC por meio do plot de Poincaré, em pacientes com DCV. Este ensaio clínico randomizado
crossover incluiu pacientes (n=25; 62,7±12,6anos; 29,5±4,8kg/m²) submetidos à uma sessão de
TRV e RCV. As sessões, foram realizadas com intensidade entre 40 a 70% da reserva da frequência
cardíaca, e compostas por: 15min de repouso, 15min de aquecimento e 30min de resistência. Na
RCV, o aquecimento incluiu alongamentos e exercícios orientados por um terapeuta e a resistência
foi realizada na esteira ergométrica. Na TRV foram utilizados jogos geradores de simulações de
ambientes virtuais durante o aquecimento e na fase de resistência, orientados por um avatar.
Análise qualitativa e quantitativa (índices SD1 e SD2) do plot de Poincaré com 256 intervalos RR
antes e durante a fase de resistência foi utilizada para análise da modulação autonômica. CEP
(CAAE nº:88504718.0.0000.5402). No repouso a análise qualitativa do plot de Poincaré mostrou
em ambas as intervenções maior dispersão dos pontos na linha de identidade e paralela a ela
quando comparado com as figuras obtidas na fase de resistência. Nessa fase, na RCV houve
redução da dispersão dos pontos de forma semelhante em todos os momentos, enquanto que na
TRV essa redução ocorreu de forma progressiva, assemelhando-se à RCV no último momento. Na
análise quantitativa não observamos diferenças para o SD1, mas o índice SD2 confirmou o padrão
observado na análise qualitativa, apresentando diferença significativa entre os momentos (p <
0,05), exceto para o último momento analisado. A repercussão autonômica durante as
intervenções foi fisiológica. Porém, na RCV o padrão de resposta observado sugere que redução
da VFC foi mais intensa e contínua quando comparada a TRV, o que foi confirmado pela análise
quantitativa. Esta diferença pode estar relacionada ao fato da sessão de RCV ser contínua
enquanto que a TRV ser intervalada. A repercussão autonômica observada na fase de resistência
foi fisiológica e dependente da intervenção aplicada. PIBIC/CNPq
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EFEITOS DO TRATAMENTO NÃO INVASIVO NA REDUÇÃO DA GORDURA ABDOMINAL LOCALIZADA
SOBRE A CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL E PREGAS CUTÂNEAS DE MULHERES COM SOBREPESO
AMANDA MERIS NOGUEIRA
GABRYELLA SENA LOPES BONATO
GLORIA ALEXANDRA DE PAULA RODRIGUES
TAINARA ALVES DE ANDRADE
GIOVANNA SANTOS GONÇALVES
YARA FELIPPE BUENO CROSCIOLI
MAYARA FERREIRA DE LIMA
MARIA JULIA DE SA SILVA
NATHALIA SOARES DE ALMEIDA
LAURINEIA SILVA
BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO
A gordura localizada corporal, principalmente nas regiões do abdome, quadris, cintura e flancos,
parece não ser bem vista para a maioria das mulheres influenciadas por uma sociedade que cultua
o corpo perfeito, além disso, no aspecto da saúde essa gordura pode estar associada ao sobrepeso
e/ou obesidade e má qualidade de vida. E por meio de técnicas estéticas existe uma variedade de
tratamentos para tratar essa condição, porém, são escassas as evidências científicas sobre seus
resultados. Analisar a composição corporal, e pregas cutâneas após a aplicação do uso de
ultrassom focalizado de alta potência em jovens com gordura abdominal localizada e
sobrepeso. Constituído de 4 voluntárias, sexo feminino, com faixa etária entre 18 a 35 anos, as
quais apresentam acúmulo de gordura abdominal de pelo menos 1,5 cm de prega cutânea supra
ilíaca, em uso de contraceptivo oral e sedentárias, classificadas assim, pelo Questionário
Internacional de Atividade Física (IPAQ). O delineamento do estudo compreendeu 12 visitas ao
centro de estética, nas quais foram realizadas as avaliações antropométricas iniciais e finais
(medidas de perimetria abdominal, relação cintura e quadril, índice de massa corpórea e
bioimpedância), e ás sessões de aplicação da terapia do ultrassom focalizado de alta potênciaSONOFOCUS®. Após realizada normalidade dos dados, a análise dos efeitos sobre a composição
corporal foi realizado a aplicação do teste de T Student , e p < 0,05. As aplicações do ultrassom
focado reduziram as medidas corporais, porém as comparações não foram significativas, (cintura
p= 0.1169, quadril p=0.6158, prega supra- ilíaca p=0.4261. A ação das ondas eletromagnéticas
promovidas pelo ultrassom de alta potência promoveu redução do tecido adiposo por meio da
apoptose programada dos adipócitos Foi constatado que a terapia de ultrassom focado
(SONOFOCUS®) foi eficiente na redução da gordura localizada por redução das medidas
antropométricas. PPG/PEIC-UNOESTE (4963)
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EFEITOS DO TREINAMENTO AERÓBIO INTERVALADO PERIODIZADO NA MODULAÇÃO
AUTONÔMICA DE INDIVÍDUOS COM SÍNDROME METABÓLICA.
DENISE BRUGNOLI BALBI DAGOSTINHO
LAÍS MANATA VANZELLA
STEPHANIE NOGUEIRA LINARES
RODOLFO AUGUSTO TRAVAGIN MIRANDA
CARLOS IVAN MESA CASTRILLON
ANDREZA AUGUSTO CARLI
MARIA JÚLIA LOPEZ LAURINO
HELOISA BALOTARI VALENTE
MARIANA VIANA RODRIGUES
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI
Alterações na modulação autonômica (MA) são observadas em indivíduos com síndrome
metabólica (SM), as quais podem ser tratadas com mudanças no estilo de vida, dentre elas a
prática regular de exercício físico. Neste sentido, o treinamento aeróbio intervalado (TAI) tem se
destacado, contudo os efeitos desse tipo de treinamento sistematizado, periodizado e adaptado
para indivíduos com SM sobre a MA são desconhecidos. Avaliar os efeitos de 16 semanas de TAI
periodizado sobre a MA de indivíduos com SM. Foram analisados dados de 52 indivíduos com
diagnóstico de SM, os quais foram alocados em dois grupos: controle (GC; n=26) e TAI periodizado
(GTAI; n=26). O GTAI foi submetido a 16 semanas de um modelo de TAI periodizado de forma
progressiva. A análise da MA foi realizada por meio de índices de variabilidade da frequência
cardíaca obtidos por meio de métodos lineares no domínio do tempo, sendo eles RMSSD e SDNN.
Para isso, a frequência cardíaca dos voluntários foi captada batimento a batimento durante 30
minutos no início e ao final do treinamento em ambos os grupos. Análise de Covariância ajustada
por sexo, idade e hipertensão (controlada ou não por medicamentos) foi utilizada para
comparação das diferenças entre os momentos final e inicial dos grupos analisados. O nível de
significância adotado foi de 5%. Os procedimentos do estudo foram aprovados pelo Comitê de
Ética em pesquisa da FCT/UNESP (CAAE: 53117116.0.0000.5402). Aumento estatisticamente
significante foram observados no grupo GTAI para os índices RMSSD (6,15 ± 2,10 vs. -0,18 ± 2,14; p
= 0,045) e SDNN (8,55 ± 2,63 vs. -1,51 ± 1,68; p = 0,012) que representam respectivamente a
modulação parassimpática e a variabilidade global do sistema nervoso autônomo. Na literatura,
efeitos positivos do TAI de alta intensidade têm sido reportados em indivíduos saudáveis, porém
os efeitos do TAI periodizado e progressivo sobre a MA de indivíduos com SM são incipientes. O
aumento da MA dos indivíduos com SM que realizaram o protocolo de treinamento, indica uma
melhor capacidade de adaptação aos estímulos externos e uma menor vulnerabilidade do coração
a risco de eventos cardiovasculares, atuando como um importante mecanismo protetor para estes
indivíduos. Conclui-se que 16 semanas do TAI periodizado foi capaz de promover efeitos benéficos
na MA de indivíduos com SM, caracterizada por aumento da modulação parassimpática e da
variabilidade global. PIBIC
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EFEITO DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE NA EXPRESSÃO GÊNICA DE
MARCADORES ENDOTELIAIS NO DIAFRAGMA DE RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS
MARIA CAROLINA LINS DE SOUZA
AMANDA ORLANDELLI MOLINARI
NATÁLIA ZAMBERLAN FERREIRA
INES CRISTINA GIOMETTI
THAOAN BRUNO MARIANO
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
A hipertensão arterial sistêmica consiste em uma síndrome multifatorial grave da qual a
patogênese não encontra-se totalmente explanada e é negligenciada diversas vezes devido sua
característica assintomática. Estudos têm evidenciado que os exercícios do tipo intervalado de alta
intensidade também podem ser indicados para hipertensos, contudo, não há estudos que avaliem
esse tipo de exercício na expressão gênica do músculo diafragma de ratos hipertensos. Avaliar a
expressão gênica de marcadores endoteliais em ratos SHR submetidos ao treinamento intervalado
de alta intensidade (HIIT) Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em Uso dos animais
(protocolos: 3975 e 3976). Foram utilizados (n=12) ratos machos da linhagem espontaneamente
hipertensos (SHR) e (n=6) Wistar Kyoto com 4 meses de idade, o que corresponde a idade adulta.
Os animais foram divididos em três grupos: espontaneamente hipertensos controle sedentário
(SHR, n=6) espontaneamente hipertensos treinados (SHR+T, n=6) e Wistar Kyoto controle
sedentários (C, n=6).O protocolo de treinamento foi realizado em esteira adaptada para roedores
(modelo TK 1, IMBRAMED), 50 minutos/dia, 5 dias/semana totalizando 8 semanas. Os animais
inicialmente foram submetidos a uma adaptação para o treinamento HIIT, que constituiu em
corrida em esteira na velocidade de 6 m/mim, com duração de cinco minutos, durante cinco dias
antes do treinamento. Após o período de adaptação os ratos foram submetidos a um teste para
avaliar a velocidade máxima de exaustão e o lactato. Os níveis da expressão gênica dos genes
VEGF, PI3KR2, óxido nítrico e endotelina foram determinados por meio da técnica de PCR em
Tempo Real.Foi utilizado Kruskal-Wallis com pós teste de Dunn, foi considerado significante o valor
de p < 5%. Não houve diferença na expressão gênica de nenhum gene avaliado: VEGF (C=
0,94±0,15, SHR=0,64±0,32, SHR+T= 0,84±0,41, p > 0,05) PI3KR2 (C= 1,4±0,88, SHR= 1,01±0,63,
SHR+T= 0,90±0,51, p > 0,05), endotelina (C= 0,86± 0,05 SHR= 0,64±0,4, SHR+T= 0,66±02, p > 0,05)
e óxido nítrico (C=1,25±0,33, SHR=1,04±0,01, SHR+T= 0,99±0,42, p > 0,05) Em estágios iniciais da
hipertensão arterial sistêmica alterações endoteliais podem não estar presentes. As alterações
gênicas precoces desses marcadores de função endotelial podem também estar relacionadas com
o tipo de músculo envolvido. Não houve alterações na expressão gênica relacionada a função
endotelial em estágio inicial da hipertensão no músculo diafragma. Unoeste
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EFEITOS DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE NA EXPRESSÃO GÊNICA DA
ENDOTELINA, ÓXIDO NÍTRICO, VEGF E PI3KR2 NA MUSCULATURA PERIFÉRICA DE RATOS
ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS
RAISA DE JESUS DUTRA DIAS
GIOVANA ROTA COLLEGIO
GUSTAVO ESTEVAM NOBRÉGA THOMAZ
MARIA CAROLINA LINS DE SOUZA
NATÁLIA ZAMBERLAN FERREIRA
INES CRISTINA GIOMETTI
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
A Hipertensão Arterial Sistêmica é um grave problema de saúde pública e o exercício físico vem
sendo indicado como primeira opção terapêutica.Alguns estudos têm evidenciado que os
exercícios do tipo intervalado de alta intensidade também podem ser indicados para
hipertensos,contudo, não há estudos que avaliem exercícios físicos de alta intensidade na
expressão gênica dos marcadores:oxido nítrico, endotelina-1, VEGF e PI3Kr2 do músculo periférico
de ratos hipertensos. Avaliar a expressão gênica do músculo sóleo em ratos SHR submetidos ao
exercício intervalado de alta intensidade (HIIT) Estudo aprovado pelo Comitê de ética em Uso dos
animais(protocolos: 3970 e 3971). Foram utilizados (n=12) ratos machos da linhagem
espontaneamente hipertensos (SHR) e (n=6) Wistar Kyoto com 4 meses de idade, o que
corresponde a idade adulta. Os animais tinham o peso de aproximadamente 250 - 300 gramas.
Foram divididos em três grupos: espontaneamente hipertensos controle sedentário (SHR, n=6)
espontaneamente hipertensos treinados (SHR+T, n=6) e Wistar Kyoto controle sedentários (C,
n=6). O protocolo de treinamento foi realizado em esteira adaptada para roedores (modelo TK 1,
IMBRAMED), 50 minutos/dia, 5 dias/semana totalizando 8 semanas. Os animais inicialmente
foram submetidos a uma adaptação para o treinamento HIIT, que constituiu em corrida em esteira
na velocidade de 6 m/mim, com duração de cinco minutos, durante cinco dias antes do
treinamento. Após o período de adaptação os ratos foram submetidos a um teste para avaliar a
velocidade máxima de exaustão e o lactato. A expressão gênica foi analisada através da técnica
PCR em Tempo Real.Foi utilizado Kruskal-Wallis seguido de Dunn's(p < 5%) Não alterou a
expressão gênica da endotelina (C=1,46±1,07, SHR=0,17±0,08, SHR+T=0,25±0,2) e nem do VEGF
(C=1,04± 0,81, SHR=0,38 ± 0,17, SHR+T=0,31± 0,18). Houve a diminuição da expressão gênica do
óxido nítrico (C=1,06±0,8, SHR= 0,36±0,09, SHR+T=0,26±0,2) e do PI3Kr2 (C=0,87±0,48,
SHR=0,34±0,15, SHR+T=0,30±0,13) nos animais hipertensos submetidos ao HIIT. Estudos relatam
que o HIIT aplicado após 8 semanas de treinamento não promoveu efeitos na melhora do fluxo
sanguíneo muscular periférico em pessoas normotensas e hipertensas. O exercício de alta
intensidade pode promover liberação de espécies reativas de oxigênio e inibir a função do óxido
nítrico e PI3Kr2. Houve uma diminuição da expressão gênica do oxido nítrico e PI3Kr em ratos
hipertensos submetidos ao HIIT. Unoeste
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EQUILÍBRIO DE PACIENTES COM SEQUELA DE TRAUMATISMO CRANIANO QUE REALIZAM
NATAÇÃO E WIIREABILITAÇÃO
MARIANE PEREIRA DOS REIS SANTOS
ERSHILEY DA SILVA LIMA
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA
O Traumatismo Cranianoencefálico (TCE) é qualquer agressão traumática que tenha como
consequência lesão anatômica, podendo ser classificado como leve, moderado e grave. O
equilíbrio corporal depende da integridade das informações vindas do sistema vestibular, visual e
proprioceptivo, uma lesão em algum desses sistemas pode levar o individuo a apresentar um
desequilíbrio corporal. A natação associada à wiireabilitação pode trazer vários benefícios ao
paciente com sequela de TCE, incluindo melhora do equilíbrio. Avaliar o equilíbrio através da
escala de Berg em pacientes com sequela de traumatismo craniano que praticam natação
associado à wiireabilitação. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (protocolo 507/10).
Participaram do estudo 3 pacientes, que apresentaram sequela neurológica pós traumatismo
craniano. Foram submetidos a um programa que consta: wiireabilitação com duração de 30
minutos seguida de aula de natação com duração de 60 minutos, ambos com frequência de 2
vezes por semana. Os pacientes foram avaliados através da Escala de Equilíbrio Funcional de Berg
antes de iniciar as aulas de natação e de wiireabilitação e foram reavaliados após 6 sessões. A
escala de Berg é composta por 14 tarefas, a cada uma podem ser atribuídos de zero (incapaz de
realizar) a quatro pontos (realiza com independência), com escores totais de 0 a 56 pontos, sendo
que a máxima pontuação corresponde ao melhor desempenho. Os pacientes eram dois do sexo
masculino e 1 do feminino. A média de idade foi e 26,3±3 anos. Observou-se tempo de lesão
médio de 15,6±6,1 anos, com maior tempo de lesão no indivíduo 3 (21 anos). Dentre os pacientes
o indivíduo 1 apresentou lesão bilateral,os demais lesão unilateral. Os três pacientes
apresentaram melhora do equilíbrio pela escala de Berg (escore médio de 46,66±4,7 para 50,3±3,2
),entretanto maior variação (6 pontos) foi observada no indivíduo 1. São escassos os estudos sobre
esta temática. Estudo com 12 hemiparéticos demonstrou que o treino de equilíbrio associado ao
Wii Fit melhorou o controle do equilíbrio dinâmico e diminuiu oscilações do equilíbrio estático na
reabilitação fisioterapêutica. A natação exige que o indivíduo tenha mais atenção para corrigir sua
postura e realizar os exercícios propostos na água, melhorando a coordenação motora que esta
relacionada ao equilíbrio. A prática de natação associada à wiireabilitação colaborou para melhora
do equilíbrio dos pacientes com sequela de traumatismo craniano. UNOESTE

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321

Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
845

Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Ciências da Saúde
Fisioterapia e Terapia Ocupacional

EQUIVALÊNCIA ENTRE QUESTIONÁRIOS ELETRÔNICOS E DE PAPEL EM PACIENTES COM DOR
LOMBAR CRÔNICA
BRUNA RABELO DE AZEVEDO
CRYSTIAN BITENCOURT SOARES DE OLIVEIRA
RAFAEL ZAMBELLI DE ALMEIDA PINTO
GIULIA MARCONDES DEMASI ARAUJO
FERNANDA GONÇALVES SILVA
TATIANA MACHADO DE MATTOS DAMATO
DIEGO GIULLIANO DESTRO CHRISTOFARO
Para análise das características clínicas de pacientes com dor lombar crônica, questionários de
papel são considerados métodos confiáveis, de baixo custo e fácil aplicação. Contudo,
questionários eletrônicos podem ser mais vantajosos, pois possibilitam a agilidade de aplicação,
permitem maior contingente de dados, além de serem ecologicamente viáveis. Comparar a
equivalência dos resultados de questionários de auto relato administrado em papel ou
eletronicamente via tablet para avaliação de incapacidade, dor, cinesiofobia, depressão e nível de
atividade física em pacientes com dor lombar crônica. O estudo foi aprovado pelo comitê de Ética
CAAEE: 61330916.00000.5402. Foram avaliadas por meio de questionários em formato eletrônico
e papel para: dor (EVA) , incapacidade (Roland Morris), cinesiofobia (Tampa) , depressão (CSD), e
atividade física (Baecke). A ordem da aplicação dos questionários foi aleatorizada aplicada com
uma semana de intervalo. Para a análise da equivalência entre os métodos foi utilizado Correlação
de Pearson ou Spearman (r) de acordo com a normalidade dos dados após teste de KolmogorovSmirnov. 67 participantes com dor lombar crônica foram incluídos nesse estudo, sendo que 64%
do sexo feminino e com média de idade de 41,5 (10,87). Os participantes tiveram média do índice
de massa corporal de 29,4 (4,44) e média de duração dos sintomas de 65 meses (87,8). As análises
de correlação demonstraram que os questionários de incapacidade, cinesiofobia e depressão
obtiveram correlação de boa a excelente (r > 0,75). A escala para avaliação da dor e nível de
atividade física demonstrou reprodutibilidade de moderada a boa (r entre 0,50 a 0,75). O
questionário de dor e o Beacke para avaliação atividade física mostraram correlação e
confiabilidade moderada entre formato eletrônico e papel. Considerando que nossa hipótese
primária seria pelo menos de confiabilidade moderada entre questionários em formato eletrônico
e em papel, nosso estudo apoia a implementação de questionários eletrônicos para avaliação de
pacientes com lombalgia crônica na prática de rotina clínica e pesquisa. As correlações de
moderada à excelente encontradas no presente estudo sugerem que o formato eletrônico possui
a mesma equivalência dos questionários no formato em papel para a avaliação da incapacidade,
intensidade da dor, depressão, cinesiobia e nível de atividade física em pacientes com dor lombar
crônica Fundação de Amparo á pesquisa do Estado de São Paulo- FAPESP
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ESTUDO DE PREVALÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA EM UM
HOSPITAL PÚBLICO DO NORTE DO PARANÁ
KARINA ARIELLE DA SILVA SOUZA
JÚLIA LOPES PINHEIRO
PAOLLA DE OLIVEIRA SANCHES
CLÁUDIA ROBERTA BRUNNQUELL
MAHARA PROENÇA
A pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV) pode ser definida como a que ocorre em 48
horas ou mais após a internação do paciente submetido a ventilação mecânica (VM) e que não se
enquadre em período de incubação durante a admissão. Determinar o índice de PAV e
mortalidade em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Norte do Paraná. Foi coletado dados
dos prontuários de pacientes internados na UTI (identificação inicial, sinais vitais, escala de coma
de Glasgow, modo e parâmetros da VM, resultados de exames laboratoriais), sendo estes maiores
de 18 anos e sem pneumonia prévia, entre maio-setembro de 2018. Para determinar o risco de
mortalidade foi preenchido o Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II). Projeto
aprovado pelo Comitê de Ética, sob CAAE: 88811618.4.0000.812. Análise dos dados foi feita
através do software SPSS Statistic 22.0, devido a não normalidade dos dados os valores foram
expressos em mediana (intervalo interquartílico 25%-75%). Um total de 27 indivíduos (20 homens
e 7 mulheres; idade 64[58-75] anos), apresentando, PAS 122[110-130]mmHg, PAD 75[7080]mmHg; Glasgow 4[3-3]pontos; APACHE II 36[31-43]pontos, ou seja, risco de mortalidade 74[7385]%; tempo de internação 6[3-10]dias; tempo de VM 5[2-7]dias, FiO2 38[21-50]%. Índice de
mortalidade de 11%; extubação programada, traqueostomia e índice de PAV de 7% (para todos); e
reintubação de 4%. Em geral, a população que não desenvolveu a PAV apresentou doenças com
início abrupto (AVC: 41%, TCE e politrauma: 7% dos casos), escore APACHE II acima de 70%, além
de permanência máxima de 11 dias na UTI, características semelhantes aos com PAV, porém estes
com permanência superior a 20 dias. O presente estudo mostra um baixo índice de PAV,
corroborando com Dias (2012), este estimou a prevalência entre 10-20%, como Chastre e Fagon
(2002), com prevalência de 8-28%. O resultado do atual estudo pode ser explicado pela pequena
amostra e baixo período de coleta; assim como pelo tempo breve de internação dos pacientes. O
APACHE II demonstrou que os pacientes foram a óbito com poucos dias de internação, dados
semelhantes ao de Freitas (2010), indicando alto índice de óbitos durante o período de internação
na UTI. O estudo mostra-nos um índice de PAV significativamente baixo, entretanto, a amostra é
pequena e os dados coletados ilustraram a alta gravidade dos casos admitidos na UTI, levando ao
alto índice de óbito e sendo assim pouca oportunidade de desenvolvido da PAV.
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FATORES ETIOLÓGICOS EM INDIVÍDUOS COM OSTEOARTROSE PARTICIPANTES DE UM GRUPO DE
FISIOTERAPIA.
THAOANE APARECIDA CANO TOLEDO
BIANCA PINHAL GALINDO
CINTIA TIEMI GUSHIKEN
LORENA PEREIRA ARAUJO
RAÍSSA PUZZI LADVIG
FERNANDA ELISA RIBEIRO
DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA
MARIANA ROMANHOLI PALMA
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI
ALESSANDRA MADIA MANTOVANI
A osteoartrose (OA) se caracteriza por um desgaste gradativo da articulação, representado por
alterações na cartilagem articular, osso subcondral e demais tecidos periarticulares. São relatados
muitos fatores que levam ao desenvolvimento da OA, no entanto, são necessários estudos que
confirmem a ocorrência e prevalência dos mesmos. identificar a ocorrência dos principais fatores
etiológicos entre pessoas com OA. Estudo transversal com 49 participantes de ambos os sexos de
um grupo de fisioterapia para pessoas com OA. Foram coletados idade, sexo, histórico familiar,
densidade óssea, uso de suplementação de cálcio e índice de massa corporal, para as mulheres
também foi investigado os sintomas da menopausa e se faz reposição hormonal. Em relação a
prática esportiva, foi questionado se praticavam esportes, frequentavam academia e se houve
alguma lesão no esporte. A apresentação dos dados foi realizada com auxílio da estatística
descritiva e com o uso de prevalências. Os indivíduos apresentaram diagnóstico de OA há cerca de
9,5±11,9 anos avaliados, nove homens e 40 mulheres. A idade média foi 61,2±10,2 anos. Do total,
32 participantes (65%) relataram histórico da doença na família, 34 das 40 mulheres estão na
menopausa (tempo de menopausa de 18,5±10,5 anos), sendo que oito (20%) realizavam reposição
hormonal. Seis (12%) relataram alterações relacionadas ao metabolismo do cálcio, duas (4%) com
diagnóstico de baixa densidade óssea, dez (20%) realizaram exame de densitometria e 13 (27%)
fazem suplementação de cálcio. Sobre a composição corporal, o índice de massa corporal foi
29,2±5,3 kg/cm2, relação cintura/quadril 0,95±0,11 cm, circunferência de cintura 99,6±16,3 cm,
sendo que 36 (73%) apresenta excesso de adiposidade abdominal. Em relação aos aspectos
ortopédicos, 25 (51%) já tiveram algum trauma ortopédico, sete (14%) já sofreram traumas
repetitivos e 31 (63%) apresentam alguma alteração biomecânica postural. Esportes podem
representar um fator de risco e 7 (17%) já se engajaram em algum esporte por pelo menos um
ano, sendo que três já tiveram alguma lesão relacionada ao esporte e 11 (22%) já frequentaram
academia, sem históricos de lesão. Diante dos resultados, constatou-se que a maioria dos
avaliados tem histórico familiar de OA, adiposidade abdominal, alteração biomecânica e já tiveram
traumas ortopédicos. Foram investigados os principais fatores etiológicos da OA com destaque
para o histórico familiar.
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FORÇA DE PREENSÃO PALMAR EM INDIVÍDUOS PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO COM USO
DE DINAMÔMETRO HIDRÁULICO MANUAL
NATALY ROSSINI
ALINE SANCHEZ FERRARI
GABRIELA ARAUJO CALDEIRA
GEIÉLI PAIXÃO DE ANDRADE
TATIANE PAULA FELIX DA SILVA
ALICE HANIUDA MOLITERNO
TALITA DIAS DA SILVA
THAIS MASSETTI
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI
MARIA TEREZA ARTERO PRADO DANTAS
O acidente vascular encefálico (AVE) é caracterizado como um déficit temporário ou definitivo
provocado por uma alteração da circulação sanguínea no encéfalo, podendo danificar uma ou
mais partes, comprometendo a função motora e sensitiva. Em relação à função motora, a redução
da força muscular em membros superiores pode comprometer a funcionalidade do indivíduo,
interferindo diretamente na realização das atividades de vida diária, pois é necessário a força
muscular para preensão, manipulação, e alcance. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a
força de preensão manual e a função de extremidade superior em indivíduos pós AVE. Para a
realização deste estudo (CAAE: 63123116.7.0000.5515), foram avaliados 9 indivíduos (7 homens e
2 mulheres) com sequela de AVE (média de idade: 54,66±15,73 anos), sendo 6 com hemiparesia à
esquerda e 3 à direita atendidos em uma clínica escola de fisioterapia do Oeste Paulista. Para
caracterização dos sujeitos de acordo com a sequela de AVE, foram aplicados alguns instrumentos:
Escala de Avaliação de Fugl Meyer (EFM) (mensura o comprometimento motor e sensorial) e
Escala de Orpington (EO) (estabelece o prognóstico de melhora funcional). Para analisar a força de
preensão palmar, foi utilizado o dinamômetro hidráulico manual, solicitando ao indivíduo que
pressionasse com força máxima o instrumento com três tentativas em ambos os membros. Para
comparação dos dados foi realizada uma análise descritiva. Na EO, foi visualizada a média de
2,97±1,52 pontos, sendo classificados com "bom prognóstico" e na EFM apresentaram média de
69,15±18,24%. A média da força de preensão palmar no lado não parético direito, foi de 60 kgF e
para o lado parético direito foi de 33,33 kgF, o membro não parético esquerdo foi de 43,33 kgF e o
membro parético esquerdo de 9,55 kgF. Estes achados sugerem que a força de preensão manual
em indivíduos pós AVE encontram-se diminuídas nos membros com hemiparesia. Portanto, podese concluir que indivíduos com função motora considerada leve pela EO, já apresentam déficits de
força muscular quando comparados ao membro sem hemiparesia, o que possivelmente pode
comprometer a destreza manual e função deste membro para diversas tarefas
cotidianas. PROBIC - UNOESTE
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FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA, CAPACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES
RENAIS CRÔNICOS E SEUS FATORES CORRELATOS.
JÚLIA LOPES PINHEIRO
KARINA ARIELLE DA SILVA SOUZA
PAOLLA DE OLIVEIRA SANCHES
LEONARDO LAZARO SOARES
MAHARA PROENÇA
CLÁUDIA ROBERTA BRUNNQUELL
Doentes Renais Crônicos (DRC) podem apresentar alterações em diversos sistemas, sendo sistema
respiratório o mais comprometido, com alterações como limitação ao fluxo aéreo, desordens
obstrutivas, além de redução da força muscular respiratória e endurance, o que pode contribuir
para a limitação das atividades de vida diária. Avaliar o fluxo aéreo expiratório, a função
pulmonar, a força muscular respiratória, a capacidade funcional e a qualidade de vida de pacientes
renais crônicos e identificar seus fatores correlatos. 14 indivíduos (9 homens; 52[56-47]anos; IMC
26[23-31]Kg/m2) que realizam hemodiálise foram avaliados quanto ao fluxo aéreo expiratório
(pico de fluxo expiratório: PFE), a força muscular respiratória (manovacuometria: PImáx e PEmáx),
a capacidade funcional (distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos-distTC6) e a
qualidade de vida (QV:SF-36). Os dados foram analisados e expressos como mediana (intervalo
interquartil 25%-75%). As correlações foram avaliadas pelo coeficiente de Spearman, e a
significância estatística adotada foi de p < 0,05. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética sob parecer
número 1.560.299. Na avaliação os pacientes apresentaram um PFE 585[390-622]L/min, atingindo
66%pred; PImáx 99[55-129]%pred, PEmáx 37[22-46]%pred; percorreram distTC6 500[475-695]m
ou 86[73-110]%pred) e QV 100[94-112] no score total. Houve correlação moderada entre PFE e
PEmáx (r=0,61; p=0,02) e entre PFE e QV, nos domínios capacidade funcional (r=0,76; p=0,002) e
vitalidade (r=0,58; p=0,028). Vários estudos demonstram que pacientes com DRC submetidos à HD
apresentam redução da força muscular respiratória e da função pulmonar (Nascimento et al
2012), corroborando com nossos achados de sinais de obstrução e redução da força muscular
expiratória. Em relação a QV é sabido que pacientes submetidos ao tratamento dialítico
apresentam alterações nos aspectos biopsicossociais do seu cotidiano, entretanto no presente
estudo apresentaram uma boa qualidade de vida. Essa população apresentou obstrução leve e
déficit de força muscular expiratória, entretanto, mantinham adequada capacidade funcional e
boa qualidade de vida. Os achados sugerem que a força muscular expiratória e a qualidade de vida
mostraram-se correlatados ao pico de fluxo expiratório.
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FUNCIONALIDADE DO ASSOLHO PÉLVICO EM MULHERES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE
ESFORÇO APÓS TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO COM CINESIOTERAPIA
JENIFFER CRISTINA PAULINO OLIVEIRA
ALICE HANIUDA MOLITERNO
JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA
JORGE LUIS CASTRO DEMORI
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE
A incontinência urinária (IU) tem como principal característica a perda involuntária de urina
suficiente para interferir na qualidade de vida, assim abrangendo uma diversidade de aspectos,
como sociais e ocupacionais. Desta forma, é considerada um problema de saúde pública, no qual
busca-se soluções por meio de intervenções alternativas. Neste sentido, o tratamento
conservador da IU por intermédio da fisioterapia, tem provado eficácia e recomendação com
relevância, no qual apresenta como uma das alternativas, a cinesioterapia com enfoque no
fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Avaliar os efeitos da cinesioterapia sobre a
funcionalidade do assoalho pélvico em indivíduos com incontinência urinária de esforço
(IUE). Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unoeste (protocolo- 2432). Foram
avaliadas 12 pacientes do sexo feminino com idade média de 51,83±10,24 anos que apresentaram
o diagnóstico clínico de IUE. A avaliação da funcionalidade do assoalho pélvico (AFA) foi realizada
pela escala de Ortiz, que por meio de graus (0 a 4) fornece um parâmetro relevante em relação à
capacidade de contração dessa região. O protocolo de tratamento utilizado incluía exercícios de
Kegel e fortalecimento dos músculos correlatos utilizando-se bola e elástico. 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 foi estabelecido um nível de significância de p < 0,05. Houve melhora significativa da
funcionalidade do assoalho pélvico, em que os valores obtidos na AFA inicial e final foram
respectivamente 3,00±0,60 graus e 3,41±0,66 graus (p=0,0369). A força de contração da
musculatura pélvica apresentou um aumento significativo, variável esta que pode ser observada
por meio da escala de Ortiz, que demonstrou valores maiores quando comparado previamente e
posteriormente à intervenção, resultado este observado em outros estudos. Esta circunstância
corrobora a cinesioterapia como uma das intervenções mais efetivas para o aumento da força
muscular dos músculos do assoalho pélvico. O tratamento cinesioterapêutico mostrou-se eficaz
na IUE promovendo melhora da funcionalidade do assoalho pélvico, o que demonstra esta
intervenção como um fator responsável pela melhora do quadro das pacientes. Unoeste.
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INCIDÊNCIA DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO EM PORTADORES DE DIABETES MELLITUS
MILLENA APARECIDA DE OLIVEIRA
KAROLAINE ARRAES BIGAS
STEPHANIE APARECIDA GONÇALVES MEDINA
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA
O diabetes mellitus (DM) tem sido considerado uma das grandes epidemias mundiais do século
XXI e um importante problema de saúde pública podendo ser um agente etiológico do acidente
vascular encefálico (AVE), que representa a principal causa de morte (52%) em pacientes
diabéticos do tipo 1 e 2, com maior prevalência em DM2. Correlacionar o tempo de diagnóstico
de diabetes mellitus com acidente vascular encefálico, em pacientes atendidos em uma clínica
escola de fisioterapia. Foi realizado um estudo observacional, e após aprovação ética institucional
(CAAE 46311315200005515) foram avaliados nove prontuários atendidos no ano de 2015 no setor
de neurologia. Para a análise dos resultados, foi confeccionado em um banco de dados
eletrônicos, as correlações foram avaliadas pelo teste de Pearson. Os dados descritivos foram
expressos em porcentagem. Foi considerado significativo valores de p < 0,05. A média de idade
dos avaliados foi de 63,67 ± 6,36 anos, com predomínio do sexo masculino, de cor branca e baixa
escolaridade. O tempo de diagnostico clinico de diabetes mellitus foi em média 4,89 ± 2,42 anos, o
tempo de acidente vascular encefálico foi em média 1,71 ± 1,35 anos, o tempo de acidente
vascular encefálico foi em média 3,64 ± 1,92 anos. Neste estudo não foi observada uma correlação
significativa entre o tempo de diagnostico clínico de diabetes mellitus e o acidente vascular
encefálico. Apesar de não existir a correlação estima-se que 50% da população portadora de DM
não saiba que é portadora da doença, que permanece assintomática, entre os pacientes
observados 33,3% só descobriram que eram portadores de DM2 aproximadamente seis meses
antes da ocorrência do primeiro episódio de AVE. Segundo Lattanzi et al o DM está associada a um
aumento da incidência de AVE, que pode ser reduzida por manutenção a longo prazo dos valores
ideias de glicemia, considerando assim uma estratégia para diminuição dos riscos de AVE e sua
evolução clínica. O diagnóstico clínico de diabetes mellitus não teve influência na ocorrência do
primeiro episódio de acidente vascular encefálico UNOESTE
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ÍNDICES DE VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA ANTES,
DURANTE E APÓS UM PROTOCOLO DE CAMINHADA NORDICA EM UM PACIENTE CARDIOPATA
GABRIELA CAROLINE RODRIGUES SILVA
GIOVANA ROTA COLLEGIO
JANAINE FERNANDA DA SILVA
FERNANDO SOARES PIQUIONE
YGOR ALBERTI DELICIO
ANA LAURA RICCI-VITOR
ERCY MARA CIPULO RAMOS
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
O sistema nervoso autônomo (SNA) regula os processos fisiológicos do organismo humano tanto
em condições normais quanto patológicas. Dentre as técnicas utilizadas para sua avaliação temos
a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) que fornece um indicador sensível e antecipado de
comprometimentos na saúde quando ocorrem mudanças em seus padrões. Está comprovado que
pacientes com doenças cardiovasculares apresentam alterações nos padrões de VFC e que elas
podem ser tratadas pela reabilitação cardiovascular.Existe uma baixa aderência dos pacientes e
por isso, terapias alternativas aparecem no mercado, assim como a caminhada nórdica. A
caminhada nórdica é uma modalidade alternativa de terapia, e evidências mostram que pode ser
promover efeitos positivos em diversas doenças, dentre elas as cardiovasculares Investigar a
modulação autonômica por meio de índices lineares de variabilidade da frequência cardíaca no
domínio da frequência em um paciente cardiopata que realizou caminhada nórdica. Estudo
aprovado pelo comitê de ética institucional (CAAE 82266117.2.0000.5515).Paciente do sexo
masculino, 70 anos, com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. O protocolo de avaliação dos
efeitos da caminhada nórdica incluiu um repouso inicial com duração de 15 minutos, seguido de
caminhada por 30 minutos com dois bastões ajustados conforme a altura do paciente e um
repouso final durante 15 minutos para recuperação. A modulação autonômica foi avaliada,
selecionando intervalos de 5 minutos do repouso inicial, durante e no repouso final a cada 5min
após a caminhada nórdica por índices de VFC no domínio da frequência (LF, HF,). O
comportamento da VFC, está apresentado de forma descritiva: no repouso inicial, houve um
predomínio simpático observado pelo índice LF=67,30un em relação ao parassimpático observado
pelo HF=32,70un. Durante a caminhada, houve uma estimulação simpática observada por
aumento do LF=79,20un e retirada vagal, HF=20,8un; e no repouso final, os valores foram
retornando aos basais (LF=87,50 vs. 64,70 vs. 65,80)un vs. (HF=12,50 vs. 35,30 vs. 34,20 vs. 12,20)
nu. A caminhada nórdica mostrou-se segura visto que o comportamento autonômico foi o
esperado como resposta fisiológica. (estímulo simprático com retirada vagal). A caminhada
nórdica apesar de ser uma terapia alternativa, produziu nesse paciente, um efeito esperado com
estímulo simpático e retirada vagal durante e retorno aos valores basais após 15 minutos da sua
interrupção. UNOESTE
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INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO AERÓBIO NAS VIAS ANTIOXIDANTES DO MÚSCULO DIAFRAGMA DE
RATOS NA TRANSIÇÃO DA DISFUNÇÃO VENTRICULAR PARA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
JANAINE FERNANDA DA SILVA
GIOVANA ROTA COLLEGIO
GEOVANA LETÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA
JULIANA NALDI FABRICIO
ANA KARÊNINA DIAS DE ALMEIDA SABELA
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
A Insuficiência cardíaca (IC) se dá pela redução da capacidade física, com ocorrência precoce de
fadiga e dispneia. Ocorrem alterações morfológicas, biomecânicas, enzimáticas e funcionais na
musculatura respiratória, que podem estar relacionadas com o estresse oxidativo. Temos vários
sistemas de enzimas que catalisam reações para neutralizar radicais livres e a espécie reativa de
oxigênio, a superóxido dismutase (SOD) e a catalase são exemplos. Elas formam os mecanismos de
defesa endógenos do corpo e metabolizam intermediários tóxicos oxidativos. Investigar a
influência do treinamento aeróbio sobre o estresse oxidativo do músculo diafragma de ratos na
transição de disfunção ventricular para a IC. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
sob o protocolo nº4318, da Universidade do Oeste Paulista. Foram utilizados 48 ratos Wistar
macho divididos em 4 grupos experimentais: Sham controle; Sham exercício; EAo Controle; EAo
Exercício. Os animais realizaram um programa de treinamento aeróbio em esteira, durante 5 dias
por semana, por um período de 10 semanas. No músculo diafragma a dosagem das enzimas antioxidantes foram mensuradas por meio da Análise das Enzimas Antioxidantes (Superóxido
dismutase (SOD) e catalase). As comparações foram realizadas por ANOVA e com o pós teste
Tukey (p < 0,05). A SOD resultou nos seguintes valores: Sham=3.0±0.9nmol/g proteína (p=0.5);
Sham Exercício=2.8±1.49nmol/g proteína (p=0.5); EAo=3.4±1.69nmol/g proteína (p=0.5); EAo
Exercício=2.3±1.09nmol/g proteína (p=0.8). Já a catalase, obteve os seguintes valores:
Sham=1.7±0.79nmol/g proteína (p=0.06); Sham Exercício= 1.1±0.39nmol/g proteína (p=0.2);
EAo=1.6±0.69nmol/g proteína (p=0.8); EAo Exercício=1.0±0.49nmol/g proteína (p=0.5). SOD e a
Catalase são enzimas que combatem o estresse oxidativo. A SOD é uma enzima com efeito
antienvelhecimento, atua sobre todos os processos degenerativos e tem papel fundamental na
defesa do organismo. A catalase está presente em células aeróbicas, evita o acúmulo de
metahemoglobina e decompõe e peróxido de hidrogênio, um produto tóxico do metabolismo.
Porém, se tem grande quantidade de substância oxidante e a atividade enzimática é baixa, as
células do corpo não estão conseguindo combater esta alteração, ocorrendo o estresse
oxidatixo. A atividade de enzimas antioxidantes não foi alterada nos quatro grupos experimentais
na transição da disfunção ventricular para a insuficiência cardíaca.
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INFLUÊNCIA DOS MODOS VENTILATÓRIOS INVASIVOS NA EVOLUÇÃO DO DESMAME E EXTUBAÇÃO
DO PACIENTE CRÍTICO
THAYNARA ZANONI D ALMEIDA
CLÁUDIO SPÍNOLA NAJAS
A Ventilação Mecânica Invasiva (VMI), é um dos pilares terapêuticos das Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) e uma das principais ferramentas para o tratamento do paciente crítico. Estudos
recentes mostram que dos pacientes internados nestas unidades, 30 a 50% fazem uso desse
suporte em algum momento. Contudo não é isenta de riscos, e apesar de seus benefícios está
associada com um alto índice de morbidade e mortalidade, tornando-se indispensável, assim que
possível, o rápido retorno do paciente à respiração espontânea. A taxa de sobrevida dos pacientes
não depende apenas dos fatores presentes no início do suporte ventilatório, mas, também, do
desenvolvimento e do manejo desses fatores durante a internação. Assim, por conta da
importância no prognóstico do paciente crítico na UTI, torna-se imprescindível o estudo mais
detalhado da influência dos modos ventilatórios empregados no tempo para evoluir o desmame e
extubação. A hipótese, perante os estudos e diretrizes já presentes na literatura, é que
dependendo do modo ventilatório utilizado existe um retardo na evolução do desmame e
extubação. O objetivo deste estudo foi analisar a influência dos modos ventilatórios invasivos no
processo de desmame e extubação. A aceitação do projeto ocorreu por meio do Comitê de Ética e
Pesquisa da UNOESTE (CAAE n° 79507317.3.0000.5515) e pelo Comitê de Ética Médica do HRPP. O
estudo foi coorte prospectivo e avaliou pacientes internados na UTI fazendo uso de Ventilação
Mecânica Invasiva (VMI) de 01 de outubro a 02 de novembro de 2017. Foram anotados: modo
ventilatório utilizado, dias para evoluir desmame e extubação, seu sucesso/fracasso, tempo de
internação e desfecho (alta/óbito) na UTI. Destes, 48 foram admitidos em modo assistocontrolado a volume (VCV), 3 em modo assisto-controlado a pressão (PCV) e 9 em modo
espontâneo. 79% dos indivíduos em VCV e 67% em PCV passaram para o modo espontâneo. Não
houve diferença significativa entre os modos no tempo para evoluir para o modo espontâneo, e
deste com o desmame e extubação. Dentre os possíveis fatores responsáveis pelo sucesso no
desmame e extubação, apenas os dias no modo espontâneo influenciaram nesses desfechos, onde
indivíduos que se mantiveram mais dias apresentaram 1,5% mais chances de obter sucesso no
desmame e 1,3% na extubação. O modo ventilatório usado na admissão não influenciou no
processo de desmame e extubação. O maior tempo no modo espontâneo foi preditor de maior
chance de sucesso destes tratamentos nos pacientes.
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NÍVEIS DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO, COGNIÇÃO E QUEDAS EM IDOSAS ATIVAS, EM TREINAMENTO
E SEDENTÁRIAS
JHENNIFER ELIANE FERMINO DUARTE MOLINA
THEDA MANETTA DA CUNHA SUTER
IZABELA ALVES DA SILVA
ISABELA MARZENTA
O envelhecimento é considerado um processo dinâmico e pode vir acompanhado por transtornos
de saúde física e mental que podem ser provocadas por doenças crônicas, ansiedade e a
depressão, quedas, associação destas, entre outros. Contudo, ser idoso não quer dizer ser doente,
o envelhecimento ativo, que preconiza a prática de exercícios físicos, vem se destacando como
grande aliado na prevenção de muitos problemas comuns no envelhecer que poderiam afetar a
qualidade de vida, independência e restringir atividades sociais. Verificar a relação entre os níveis
de ansiedade, depressão, cognição e quedas em idosas ativas, em adaptação de treinamento e
sedentárias. Trata-se de uma pesquisa exploratória quantitativa transversal, realizada de
novembro de 2017 a abril 2018 sob CAAE 46555015.9.000.5379. A amostra foi de 55 mulheres
com idade a partir de 60 anos, divididas em três grupos: G1 ativas, G2 em adaptação de
treinamento, idosas com um a três meses prática de exercício, e G0 as idosas sedentárias. As
participantes responderam um questionário sociodemográfico, entrevista estruturada sobre
quedas no último ano, Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD) e o Mini exame do
Estado Mental (MEEM). O tempo de exercício físico se correlacionou significativamente (p=0,01)
com a quantidade de quedas, de modo que os participantes do grupo de ativas apresentaram
menos quedas do que os demais participantes. Assim como no HAD-A e no HAD-D se
correlacionaram significativamente (p=0,01) em relação ao tempo de exercício físico, de modo que
houve mais participantes do grupo de sedentárias que apresentaram provável caso de ansiedade e
depressão. Comparando HAD, MEEM e quedas entre os grupos, só a condição cognitiva não
apresentou relação significante entre as idosas com diferentes tempos de exercício. A prática
regular de exercícios físicos tem sido apontada como grande aliada ao envelhecimento ativo e com
qualidade, além de ser fator de prevenção para quedas, o que se confirmou no presente
estudo. Conclui-se que as idosas ativas sofreram menos quedas no último ano e apresentaram
menores níveis de ansiedade e depressão, quando comparadas às idosas em treinamento e
sedentárias. PIBIC FAESO
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O ESTÍMULO AUDITIVO MUSICAL, POR MEIO DO ROCK, INFLUENCIA A RECUPERAÇÃO DE
PARÂMETROS CARDIOVASCULARES APÓS EXERCÍCIO FÍSICO SUBMÁXIMO ?
JULIA ALVERNAZ RODRIGUES
HELANA MARA SANTANA
FELIPE RIBEIRO
CAROLINA TAKAHASHI
RAYANA LOCH GOMES
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI
Estímulos auditivo musicais (EAM) como a música clássica, são capazes de influenciar a
recuperação da frequência cardíaca (FC) e pressão arterial (PA), tanto sistólica (PAS) quanto
diastólica (PAD), após o exercício físico. Contudo, estudos que avaliaram a influência do Rock
como EAM sobre essas variáveis durante esse período são desconhecidos. Portanto, o objetivo foi
investigar a influência do EAM por meio do Rock, sobre parâmetros cardiovasculares, após
exercício aeróbio submáximo. Para realização do estudo 42 jovens saudáveis (21,74±2,59 anos),
foram submetidos à um protocolo com 3 etapas: Teste de Esforço Máximo (TM), Protocolo
Controle (PC) e Protocolo Rock (PR). Inicialmente realizado, o TM determinou a intensidade em
que o exercício foi aplicado nos protocolos seguintes. Nos PC e PR, os voluntários ficaram 15 min
em repouso, seguidos por 30 min de exercício aeróbio submáximo em esteira ergométrica (5 min a
6,0 km/h e 25 min a 60% da Vmáx + 1% de inclinação) e 60 min de recuperação. No PR os
indivíduos foram expostos ao EAM durante o exercício e recuperação. A FC e a PA foram
observadas no 15° min de repouso e nos 1°,3°,5°, 7°, 10°,20°, 30°, 40°, 50° e 60° min de
recuperação. ANOVA para medidas repetidas no esquema de dois fatores (protocolos vs.
momentos) seguida do pós-teste de Bonferroni para comparação entre os momentos foram
utilizados para análise dos dados. A significância foi fixada em 5%. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da FFC/UNESP (nºCEP-2200/11). Foram encontradas diferenças entre
os momentos de ambos os protocolos (p < 0,05), porém, não foram observadas diferenças na
interação entre momentos e protocolos (p > 0,05) bem como na comparação entre protocolos
(controle vs. Rock) (p > 0,05). Ainda, na comparação dos momentos (Repouso vs.
Recuperação),observou-se uma recuperação para FC apenas no PR a partir de 55º min, enquanto
que para o PC não houve recuperação no tempo analisado. Em relação à PAS, não foi observada
recuperação para ambos os protocolos e para a PAD observou-se retorno dos seus valores aos
obtidos no repouso a partir do 5° min, para ambos os protocolos. Nossos resultados apontam que
o Rock, durante a recuperação promoveu uma recuperação mais rápida da FC, diferentemente de
estudos que utilizaram a música clássica. O EAM, por meio do Rock, foi capaz de influenciar o
tempo de recuperação da FC, mas não da PA após exercício físico submáximo.
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PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS COM DPOC APÓS TREINAMENTO AERÓBICO E
RESISTIDO EM ACADEMIAS AO AR LIVRE: ESTUDO DE CASOS
THALITA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
JORGE LUIS CASTRO DEMORI
GIOVANNA DE PAULA LIMA DOS SANTOS
MICHELE MIDORI WAKABAYASHI PERES
ISABELA CRISTINA DUARTE ARAUJO
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA
ALINE DUARTE FERREIRA
A fisioterapia por meio do treinamento resistido e aeróbico em Academia ao Ar Livre (ALL)
promove uma experiência inovadora na prevenção dos sinais e sintomas e melhora da qualidade
de vida (QV). Avaliar a percepção da QV de idosos com doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC) submetidos a um protocolo de treinamento combinado em AAL. A amostra foi composta
por quatro idosos com diagnóstico de DPOC, frequentadores de uma Estratégia de Saúde da
Família (ESF) da cidade de Presidente Prudente. Os participantes foram divididos em dois grupos:
DPOC intervenção (G1; n=2); DPOC sedentário (G2; n=2). A avaliação da função pulmonar foi
realizada por meio da espirometria e a percepção da qualidade de vida foi analisada por meio do
questionário Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ). O nível de atividade física (AT) foi conferido
pelo questionário de Atividade Física Habitual (Baecke). Os sinais vitais assim como os dados
antropométricos (peso, altura e IMC) foram analisados. Essas avaliações foram repetidas após oito
semanas. O protocolo de exercícios foi realizado em AAL localizada nas proximidades da ESF, os
exercícios foram realizados com frequência de duas vezes semanais, durante 70 minutos e
aplicação da Escala de Borg para a percepção de esforço e grau de dispneia. Os idosos do G1
apresentaram média de idade de 71±4,94 anos, IMC de 29,40±6,02 km/cm2, sendo composto de
dois homens. Já o G2 foi composto de um idoso homem e uma mulher, com média de idade de
72,50±4,24 anos, O IMC de 26,05±6,02 km/cm2. Sobre o histórico tabagístico, apenas um era
tabagista e já havia tentando para de fumar por conta própria. Os outros três eram ex-tabagistas.
A QV dos pacientes do G1 apresentaram melhora quando comparado ao G2, exceto no domínio
autocontrole. Com relação ao nível de atividade física, o G1 teve como escore total melhora de
16,27% quando comparado ao G2 que obteve escore total 7,73%. Em um estudo que avalia 34
pacientes portadores de DPOC sob a percepção da qualidade de vida após um programa de
exercícios onde também houve melhora dos domínios do questionário. Em pesquisas anteriores
foi avaliado a contribuição do treinamento de força combinado ao exercício aeróbico, houve
melhora quanto ao ganho de força e massa muscular. O treinamento em AAL foi benéfico para os
idosos, além de promover a utilização de um espaço público e de acesso a comunidade a
qualidade de vida e o nível de AT apresentaram melhora. PROBIC UNOESTE 3602
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PERCEPÇÃO DE DESEMPENHO DURANTE TIROS DE 200M NÃO SE CORRELACIONA COM ÍNDICE
TÉCNICO EM JOVENS NADADORES
LUAN DE TOLEDO DELLA BARBA
ANNE JHULY CARDOSO CORDEIRO
GUILHERME YUJI NICHIMURA
TAISE MENDES BIRAL
NATANAEL PEREIRA BATISTA
FLÁVIA ALVES DE CARVALHO
CARLOS MARCELO PASTRE
Características psicológicas como o medo ou empolgação geram excitação no sistema nervoso
autônomo podendo causar respostas fisiológicas no organismo. Assim, é importante avaliar a
relação entre a percepção do atleta com seu real desempenho durante uma prova. Avaliar se
existe correlação da percepção do nadador durante a prova com a sua satisfação em relação ao
resultado obtido e com seu desempenho. Participaram do estudo 19 atletas de ambos os sexos
com idade média de 15±2,2 da equipe de natação da Associação Prudentina de Esportes
Atléticos(APEA). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
FCT/UNESP(CAAE:92348518.2.0000.5402). Todos os atletas foram submetidos a um teste máximo
de dois tiros de 200 metros no estilo crawl em piscina curta coberta. Durante os tiros foi
registrado o tempo para realizar a prova e a partir desse dado foi obtido o índice técnico, uma
pontuação utilizada internacionalmente para mensurar o desempenho. Imediatamente após o tiro
cada atleta respondeu às perguntas: "Na sua percepção, quão bem você foi na prova?" e "Quão
satisfeito você está com o seu tempo de prova?" antes e após saber seu resultado,
respectivamente. Tais perguntas foram respondidas por meio de escala likert de 1 a 5
(extremamente, muito, moderado, pouco ou nada). Foi realizada análise descritiva dos dados para
caracterização da amostra e correlação de Pearson com nível de significância estabelecido como p
< 0,05. A média do índice técnico do 1° tiro foi de 873,06 ± 130,49 (n=16) e do 2° foi de 901,39 ±
128,36 (n=10). Os resultados mostram alta correlação entre percepção e satisfação tanto para o 1°
(r=0,715 p < 0,01) como para o 2° tiro (r=0,799 p < 0,01). No entanto, não foram encontradas
correlações entre a percepção e o índice técnico para ambos os tiros (r=-0,136; p=0,58 e r=-0,38;
p=0,11) respectivamente. A alta correlação entre a percepção e a satisfação pode estar
relacionada ao número de experiências tanto positivas quanto negativas experimentadas pelos
atletas em relação a prova realizada. No entanto, essa percepção não se reflete no desempenho
medido pelo índice técnico. Loturco et al. 2015 mostraram que o desempenho depende não só de
fatores psicológicos mas também neuromusculares e técnicos, que podem de fato afetar o
desempenho do atleta independente de sua percepção. Existe alta correlação entre percepção e
satisfação do atleta, em contrapartida não há correlação entre sua percepção e o índice
técnico.

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321

Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
859

Pesquisa (ENAPI )
Poster

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Ciências da Saúde
Fisioterapia e Terapia Ocupacional

PERFIL CLÍNICO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO SETOR DE NEUROLOGIA PEDIATRICA EM UMA
CLÍNICA DE PRESIDENTE PRUDENTE.
DYENIFER FERNANDES DE OLIVEIRA
LÚCIA MARTINS BARBATTO
GUILHERME YASSUYUKI TACAO
TÂNIA CRISTINA BOFI
AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são um problema de saúde pública global, em todo
o mundo, 200 milhões de crianças menores de cinco anos de idade estão sob risco de não atingir
seu pleno desenvolvimento motor, o princípio básico da fisioterapia neurológica pediátrica é a
aquisição e/ou recuperação dos padrões normais. Analisar o perfil dos pacientes atendidos no
setor de neurologia infantil em uma clínica de fisioterapia. Foi realizado um estudo retrospectivo
através dos prontuários de crianças encaminhadas a fisioterapia neurológica pediátrica, dentro de
um período de cinco anos de 2013 a 2018, primeiramente coletando dados como: gênero, idade,
idade da mãe na qual engravidou, nível de escolaridade da responsável, diagnóstico clinico e
tempo de tratamento. Os dados foram tabulados utilizando o software Microsoft Excel, préformulada, em seguida foram apresentados em dados absolutos e percentuais. O estudo foi
enviado e aprovado pelo comitê de ética da instituição. CAAE: 95641218.3.0000.5402. A amostra
apresentou 255 crianças, média de idade de 2,67 ± 2,76 anos, com um predomínio de meninos
(60%), nos últimos 5 anos. A idade média com que com as mães engravidaram foi de 25,8 ± 10,34
anos, já o nível de escolaridade destas mães foi igual ou maior que o ensino médio completo
(60%). Dentre os diagnósticos mais incidentes, obtivemos o atraso motor n=74 (29%), síndrome de
down n=40 (15,7%), a prematuridade n=34 (13,3%) e encefalopatia crônica não- progressiva n=26
(10,2%) e quanto ao tempo de tratamento foi em média 10,55±10,67 meses. A fisioterapia tem
um papel fundamental no tratamento multiprofissional, parece haver técnicas específicas e úteis
para o manejo de crianças com distúrbio motor funcional. Além disso, a idade das crianças
caracterizou uma intervenção precoce no âmbito da fisioterapia, sendo considerada uma
estratégia essencial que evita padrões de postura e movimentos anormais nessa população, sendo
que, os primeiros quatro meses de vida a época essencial para se iniciar os estímulos. Conclui-se,
que, devido à idade com que as crianças deram entrada ao serviço de fisioterapia, podem ter um
melhor prognóstico devido à intervenção precoce e entender o tipo de criança atendida no setor
cria-se uma via para a promoção de uma melhor assistência, norteando profissionais, docentes e
estudantes.

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321

Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
860

Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Ciências da Saúde
Fisioterapia e Terapia Ocupacional

PERFIL DE PACIENTES SUBMETIDOS A HEMODIÁLISE EM UM CENTRO DE HEMODIÁLISE DE
PRESIDENTE PRUDENTE-SP
CAMILLA MARIA DOS SANTOS
CRISTIANE NIEDO CORREA
JULIANA EUGENIA DE MACEDO
DAYANE OLIVEIRA VARGAS
CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE FRETIAS
A doença renal crônica é caracterizada como perda lenta, progressiva e irreversível da função dos
rins, está crescendo ano após ano e vem preocupando os portadores que na grande maioria só a
descobrem, quando essa passa afetar a sua qualidade de vida e dificulta suas atividades de vida
diária. Determinar o perfil de pacientes submetidos à hemodiálise em relação à qualidade de vida
e capacidade funcional O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE
82697718.9.0000.5515). O estudo esta sendo desenvolvido no Centro de Hemodiálise do Hospital
Regional de Presidente Prudente. A Qualidade de Vida foi avaliada por meio do Questionário de
Qualidade de Vida (Kidney Disease and Quality-of-Life Short Form KDQOL-SF) e para avaliar a
capacidade funcional foi realizado o teste de caminhada de seis minutos. Até o momento foram
avaliados 24 indivíduos, sendo 19 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, a idade média do sexo
feminino de 48,2 ± 2,26 anos e do sexo masculino 63,5 ± 8,6 anos. Em relação à capacidade
funcional, os participantes apresentaram valores abaixo do previsto, à média foi de 373,4 ± 73,0
metros, sendo o valor médio previsto de 557,3 ± 25,1 metros. A qualidade de vida, no domínio
físico que aborda questões cotidianas tal como tomar banho, a média foi de 85,8 ±13,0 pontos. No
domínio bem-estar emocional, a média foi 56,0 ± 15.7 pontos. Até o momento o resultado do
nosso estudo difere de um estudo que avaliou a qualidade de vida de pacientes submetido à
hemodiálise, em que os menores escores foram no domínio físico, podendo ser um dos principais
fatores que influenciam na qualidade de vida. Em relação aos valores obtidos no teste de
caminhada, pode-se notar que ambos os grupos não alcançaram os valores de referência,
mostrando assim, capacidade funcional reduzida. Pode-se concluir que ambos os grupos
apresentaram a capacidade funcional reduzida. Já em relação a qualidade de vida mostrou que o
domínio bem-estar emocional é o mais acometido em pacientes submetidos a
hemodiálise. UNOESTE
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PERFIL DE SAÚDE DE IDOSAS CADASTRADAS EM PROGRAMA MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADE NA
CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP
LETICIA ESTEVAM ENGEL
THAINA PEZARIM BRAVO
KARINE DA SILVA BATISTA
CAROLINE PEREIRA SANTOS
THAYS APARECIDA CORDEIRO SILVA
GRAZIELLE OLIVEIRA VASSORELLI
JAMILE ZANUTTO SANTOS
ISABELA LINS DE FREITAS
RAQUEL VIEIRA DA SILVA
PRISCILA FIGUEIREDO CORREIA
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA
DIONEI RAMOS
ALINE DUARTE FERREIRA
Sabe-se que exercício físico em grupo na terceira idade promove aumento na participação social.
Com o início da participação do idoso em grupos de convivência, afasta-se a representação do
envelhecimento sofrido e monótono. traçar o perfil de saúde de idosas praticantes de programa
supervisionado de exercício físico em grupo. Estudo de caráter transversal, realizado com idosas
frequentadoras de um Centro de Convivência para a Terceira Idade, localizado na cidade de
Presidente Prudente/SP, realizado entre outubro de 2017 à março de 2018. Foram avaliadas 60
idosas, quanto à funcionalidade, percepção corporal, função pulmonar e estado cognitivo. Para
avaliar o risco de quedas foi realizado o teste Timed Up and Go, na avaliação da percepção
corporal utilizou-se a escala de silhuetas proposta por Stunkard et al., para avaliar o equilíbrio foi
realizado o Teste de Alcance Funcional (TAF) e a Escala de Equilíbrio de Berg, a avaliação da função
pulmonar foi realizada o teste de espirometria, para atestar o estado cognitivo das participantes,
foi aplicado o Mini Exame do Estado Mental. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Unoeste (CAAE 74368017.2.0000.5515), obedecendo as normas da Resolução n°
466/2012 da CONEP. Dentre as 60 idosas participantes, 83% eram idosas jovens, 40% viúvas, 52%
com mais de onze anos de escolaridade, sendo a maioria classificada com um estado cognitivo
preservados (93%). As idosas apresentaram baixo risco de queda atestado por meio do TUG (87%)
e 86% com a função pulmonar normal. Houve uma correlação positiva entre o TAF e a Escala de
Berg (r=0,380, *p < 0,0005), e também uma correlação positiva entre a força muscular e TAF
(r=0,598, *p < 0,0005). A atividade física promove a diminuição no risco de quedas, como
podemos constar quando analisamos os testes de BERG e TAF, como também em alguns estudos
que comparam idosas ativas e idosas sedentárias, evidencia a atuação da atividade física na
capacidade funcional das participantes, mostrando que no teste TUG houve diferença significativa
entre os grupos comparados, corroborando com nossa amostra que apresenta baixo risco de
queda. a participação de idosas em centros de convivência contribui de forma positiva para a
funcionalidade, estado cognitivo, além de incentivar a vida social e promover o bem-estar e
qualidade de vida. 4121
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PERFIL DESCRITIVO DA PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO EM PACIENTES COM DOENÇAS
CARDIOVASCULARES HOSPITALIZADOS
ISABELLA MARIA GONÇALVES SILVA
ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA
CAMILA APARECIDA GIBIM
DÉBORA MAYUMI DE OLIVEIRA KAWAKAMI
JUNIOR FRANCISCO DA SILVA
NATÁLIA DAS NEVES ANDRADE
SUSIMARY APARECIDA TREVIZAN PADULLA
As doenças cardiovasculares (DCV) são uma das principais causas de mortalidade no Brasil,
representando, um total de 30% de mortes no mundo. Nesse sentido, os fatores de risco
associados são considerados importantes e podem ser divididos em imutáveis e mutáveis.
Imutáveis são aqueles onde não há possibilidade de tratamento, como fatores hereditários, sexo e
idade. Já os fatores mutáveis estão relacionados ao consumo de tabaco, hipertensão arterial
(HAS), diabetes mellitus(DM), sedentarismo, entre outros. Verificar a prevalência de fatores de
risco(FR) em pacientes com DCV hospitalizados. Este é um estudo transversal retrospectivo que
avaliou e reuniu informações sobre pacientes com DCV atendidos pela Fisioterapia entre 2015 e
2017, internados em um hospital da cidade de Presidente Prudente/SP. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa FCT/Unesp (Proc. no 02592612.8.0000.5402). Para verificar a
prevalência de FR nessa população, foi realizada extração das seguintes informações contidas nos
prontuários fisioterapêuticos: diagnóstico médico e fatores de risco para DCV como HAS, DM,
dislipidemia e tabagismo. Os dados foram extraídos e apresentados em números absolutos e
percentual. O número total de paciente avaliados foi de n=101, sendo 75 do sexo masculino.
Dentre os diagnósticos mais prevalentes tivemos 36% com insuficiência coronariana, 20% com
insuficiência cardíaca congestiva, 12% com infarto agudo do miocárdio e 24% com diagnósticos
variados (estenose arterial/aórtica (4), angina (4), arritmia (3), insuficiência aórtica (2),
miocardiopatia hipertensiva (1), endocardite (1), e derrame do pericárdio (1), cirurgias cardíacas
(9)). Em relação às patologias concomitantes, 59% apresentaram hábitos tabagistas, 53% tinham
HAS, 27% DM e 18% dislipidemia. Neste estudo, os resultados corroboram com os achados
anteriores onde a HAS foi o fator de risco mais prevalente e mais importante para doenças
cardiovasculares, seguido da DM e dislipidemia. Outro achado importante é em relação ao
tabagismo, que está relacionado com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e
representa a maioria da amostra. A partir dos achados, conclui-se que os fatores de risco mais
prevalentes são mutáveis, podendo ser modificados. Sendo assim, um programa de prevenção
primária e secundária se torna importante também no ambiente hospitalar para evitar possíveis
reincidivas e/ou mais complicações.
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PERFIL DESCRITIVO DAS ALTERAÇÕES E INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS EM PACIENTES
SUBMETIDOS A CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO
NATÁLIA DAS NEVES ANDRADE
ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA
CAMILA APARECIDA GIBIM
DÉBORA MAYUMI DE OLIVEIRA KAWAKAMI
ISABELLA MARIA GONÇALVES SILVA
JUNIOR FRANCISCO DA SILVA
SUSIMARY APARECIDA TREVIZAN PADULLA
O câncer de cabeça e pescoço (CCP), compreende as neoplasias malignas das vias aerodigestivas
superiores. Sua etiologia é multifatorial, sendo o tabagismo, o etilismo, a hipertensão arterial
sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM) os fatores de risco (FR) mais conhecidos. A intervenção
cirúrgica é um dos tratamentos e necessita de reconstrução miocutânea, levando a diversos
prejuízos. Avaliar as alterações e intervenções fisioterapêuticas em indivíduos com CCP
submetidos a cirurgia. Este estudo retrospectivo analítico, avaliou prontuários fisioterapêuticos de
indivíduos com CCP submetidos a cirurgia entre 2016-2017, hospitalizados. Foram extraídas as
seguintes informações: fatores de risco (tabagismo, etilismo e doenças concomitantes), alterações
respiratórias e motoras (padrão respiratório (PV) e frequência respiratória (FR), ausculta pulmonar
(AP), força muscular (FM) e amplitude de movimento (ADM)), intervenções fisioterapêuticas
(manobras de higiene brônquica (MHB) e reexpansão pulmonar (MRP); exercícios
ativos/passivos/resistidos e deambulação) realizadas no período. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética da FCT/UNESP (Proc. nº 02592312.8.0000.5402). Os dados foram demonstrados
em números absolutos e medidas percentuais. Foram avaliados 16 indivíduos (63±9,95 anos),
sendo 12 do sexo masculino. Os FR mais prevalentes foram: tabagismo (93,75%), etilismo
(81,25%), HAS (43,75%) e DM (12,5%). Quanto as alterações respiratórias e motoras, 37,5%
apresentaram alterações na inspeção torácica, 62,5% na AP, 37,5% no tipo de respiração, 12,5%
na FR, 75% apresentaram redução da FM dos 4 membros e 50% na ADM. As intervenções
fisioterapêuticas mais prevalentes foram PV (87,5%), vibratoterapia (25%), exercícios ativos (75%)
e a deambulação (56,25%). Os resultados corroboram com os achados anteriores, pois houve
maior prevalência de CCP em homens, tabagistas, etilistas e aqueles com doenças concomitantes.
Alterações na expansibilidade torácica, na AP, FM dos 4 membros e na ADM também foram
encontradas em estudos anteriores. Assim, MRP, MHB e mobilização ativa são intervenções
fisioterapêuticas preconizadas. A análise dos prontuários nos mostraram que no pós-operatório
de CCP são frequentes alterações de caráter respiratório e motor, sendo a fisioterapia exercendo
papel fundamental para reestabelecer a funcionalidade baseado na promoção de higiene
brônquica, expansão pulmonar e mobilização ativa.
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PERFIL DESCRITIVO DAS REGIÕES E INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS EM PACIENTES
ONCOLÓGICOS
JUNIOR FRANCISCO DA SILVA
ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA
CAMILA APARECIDA GIBIM
DÉBORA MAYUMI DE OLIVEIRA KAWAKAMI
ISABELLA MARIA GONÇALVES SILVA
NATÁLIA DAS NEVES ANDRADE
SUSIMARY APARECIDA TREVIZAN PADULLA
O câncer (CA) vem sendo um dos problemas de saúde pública mundial. A Organização Mundial da
Saúde estima que, até 2030, teremos 27 milhões de casos, 17 milhões de mortes por câncer CA.
No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer estimou uma ocorrência de 576 mil casos novos entre
2014/2015. A assistência aos pacientes com câncer representa significativo impacto financeiro ao
sistema público de saúde e aos sistemas privados. O objetivo desse estudo foi verificar as regiões
mais acometidas e intervenções fisioterapêuticas presentes no tratamento de pacientes com
CA. Este estudo retrospectivo, aprovado pelo CEP da FCT/Unesp (CAAE: 02592612.8.0000.5402).
Avaliou prontuários fisioterapêuticos de indivíduos com CA entre Jan/2015 e Dez/2017, atendidos
em um hospital da cidade de Presidente Prudente/SP. Foram extraídos dos prontuários
informações referentes as regiões acometidas pelo CA, comorbidades e tipo de intervenções
fisioterapêuticas realizadas. Os dados foram demonstrados em números absolutos e medidas
percentuais. Foram avaliadas 170 fichas, com média de idade de 63,44±12,75 anos; com
prevalência de 65,3% de indivíduos do sexo masculino. Em relação as regiões mais acometidas
encontramos uma prevalência para região abdominal 39,4% seguido de 27% para CA na região de
cabeça/pescoço. Dentre as comorbidades, a hipertensão arterial foi a mais prevalente 42,3%,
seguido de diabetes mellitus 18,2% e dislipidemia 14,1%. Destacamos que os indivíduos podiam
apresentar mais de uma comorbidades e que 47% não possuíam comorbidades. Quanto as
intervenções fisioterapêuticas as que se destacaram foram padrão respiratório 74,7%, exercícios
ativos 61,76% e deambulação 31,17%. Os achados desse estudo divergem de achados anteriores,
onde a prevalência de CA é maior em mulheres ao invés de homens, já em relação as
comorbidades o estudo corrobora com outros, onde HAS e DM tem sido predomínio nos
pacientes. Estudos também trazem que câncer de região abdominal tem ocorrido com maior
prevalência em unidades de emergência. Já em relação a terapia, estudos confirmam que a
fisioterapia motora e respiratória é sempre utilizada em pacientes com câncer. Esse estudo,
demonstra o perfil de indivíduos acometidos com CA e reforça a presença de comorbidades
associadas ao CA e que os principais recursos fisioterapêuticos utilizados nesses indivíduos têm o
objetivo de promover a mobilização ativa e volume pulmonar.
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PERFIL FÍSICO, PSICOLÓGICO E DE QUALIDADE DE VIDA DE CUIDADORES DE INDIVÍDUOS
ACAMADOS/ADSTRITOS DE UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
LORRANY CAROLINE ROCHA DOS SANTOS
FERNANDA VIEIRA BEZERRA
NATHÁLIA SERAFIM DA SILVA
ANA LÚCIA DE JESUS ALMEIDA
RENILTON JOSÉ PIZZOL
Introdução: O envelhecimento populacional associado ao aumento da prevalência de doenças
crônicas incapacitantes que resultam em dependência do idoso tem tornado relevante o papel dos
cuidadores familiares que se responsabilizam pela saúde e bem estar das pessoas cuidadas. O ato
de cuidar pode acarretar sobrecargas físicas e psicológicas o que torna a avaliação de aspectos da
vida do cuidador importante para o profissional da saúde que se relaciona com ele. Objetivo:
Avaliar o perfil de cuidadores de pessoas acamadas/adstritas de uma Estratégia de Saúde da
Família de Presidente Prudente-SP. Métodos: Estudo descritivo quantitativo nº CAAE
41034914.1.0000.5402 com 26 cuidadores. Avaliados: dados pessoais, doenças crônicas, presença
de dor; qualidade de vida (SF-12), aspectos psicológicos (Hospital Anxiety and Depression Scale HADS); níveis de incapacidade do ombro (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand
Questionnaire - DASH) e coluna vertebral (Roland Morris - RM). Os dados expressos em média ±
desvio padrão e percentagem. Resultados: População com idade de 59,5 ± 12,8 anos; 84,6% do
sexo feminino; 96,1% cuidadores informais; presença de 1,0 ± 0,8 doença; dor referida em 65,4%;
DASH = 34,1 ± 18,1% de incapacidade; RM = 8,0 ± 3,6 pontos. HADS ansiedade = 6,9 ± 5,0 pontos
(73% dos indivíduos com resultado improvável para o sintoma); HADS depressão = 5,3 ± 3,4
pontos (84,6% com resultado improvável para o sintoma); SF-12: estado geral da saúde = 47,9 ±
27, capacidade funcional = 71,2 ± 35; limitação por aspectos físicos = 75,5 ± 31,1; dor = 63,5 ±
34,1; limitação por aspectos emocionais = 84,1 ± 21,7; limitação social = 78,8 ± 35,8; saúde mental
= 51,4 ± 14,3; vitalidade = 35,6 ± 34,8. Discussão: Estudos que buscam conhecer as características
do cuidador e seus problemas de saúde são importantes para que os profissionais de saúde
compreendam a relação cuidador-pessoa cuidada possibilitando a elaboração de intervenções
para mitigar possíveis sobrecargas físicas e psicológicas que o ato de cuidar pode
acarretar. Conclusão: Os resultados indicaram predominância de cuidadores familiares, do sexo
feminino, com doenças crônicas, indicativos de sobrecarga física como dor, mas com baixo nível
de incapacidade. A sobrecarga psicológica não estava presente, pois os níveis de ansiedade e
depressão foram satisfatórios. Os aspectos observados não influenciaram a percepção de QV da
população estudada que foi satisfatória para a maioria dos domínios investigados.
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POTÊNCIA AERÓBIA DE CARDIOPATAS SUBMETIDOS AO TREINAMENTO RESISTIDO COM CORDAS
ELÁSTICAS
JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA
BIANCA PINHAL GALINDO
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
O treinamento resistido nos programas de reabilitação cardiovascular (RCV) tem por objetivo o
aumento da resistência à fadiga e de força muscular de cardiopatas, em que este
convencionalmente é realizado por meio de pesos livres ou equipamentos de musculação. O
treinamento resistido com uso de cordas elásticas (CE) apresenta-se como uma nova opção a ser
implementada no processo de RCV, visto que são dispositivos práticos e de baixo custo,
entretanto, é questionável se estes podem influenciar positivamente a potência aeróbia. Avaliar a
potência aeróbia de cardiopatas submetidos ao treinamento resistido com CE. Estudo aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unoeste (CAAE:44443915.5.0000.5515). Foram avaliados 8
cardiopatas (63±11,89 anos), sendo 2 do gênero feminino e 6 do gênero masculino, em que foram
submetidos a um treinamento resistido com uso de CE, que consistia em duas sessões semanais
com a duração de 60 minutos cada, por um período de 6 semanas, 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 potência aeróbia foi avaliada por meio do teste cardiopulmonar,
com uso do protocolo de Bruce modificado. Para verificar a normalidade dos dados utilizou-se o
teste Shapiro Wilk e para a comparação antes e após o teste t de Student pareado. Os dados
foram expressos em média ± desvio padrão, com p < 0,05. Não houve diferença significativa nas
varáveis da potência aeróbia, em que no consumo pico de oxigênio (VO2pico) por
mililitros.quilogramas/minutos (ml.Kg/min) no momento basal foi de 12,05±3,29 ml.Kg/min e final
de 15,28±5,63 ml.Kg/min (p= 0,1074), no VO2pico por litros (L) no momento basal foi de 0,97±0,36
L e final de 1,26±0,63 L (p= 0,1237) e na velocidade de exercício correspondente ao consumo pico
de oxigênio no momento basal foi de 3,16±0,61 quilômetros/hora e final de 3,475±0,70
quilômetros/hora (p= 0,0802). A potência aeróbia destes indivíduos não sofreu diferença
significativa, achado este que pode estar relacionado pela falta de atividade aeróbia durante o
estudo, visto que não há evidência que comprovem a influência desta alternativa de treinamento
de forma isolada na capacidade aeróbia de cardiopatas. : O emprego das CE como forma de
treinamento resistido não promoveu melhora na potência aeróbia de cardiopatas. Mais estudos
com maior número de pacientes são necessários. CNPQ.
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PRESENÇA DE SÍNDROME DE BURNOUT EM DOCENTES DO CURSO GRADUAÇÃO DE FISIOTERAPIA
DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
JOYCE RODRIGUES SALES
MARIANA MUNHOZ
JENIFFER THAINÁ GONÇALVES DE OLIVEIRA
HUGO CÉSAR DE OLIVEIRA MESSIAS DA SILVA
RUBIA STEFANY MOREIRA GALVAO
ALINE DUARTE FERREIRA
A Síndrome de Burnout (SB) no ambiente e trabalho pode ser caracterizada por uma formulação
de exaustão emocional, deficiência de energia, sentimento de esgotamento e diminuição da
realização pessoal. Uma profissão que pode estar sujeita a ansiedade e o estresse são os docentes
de instituições de nível superior. Analisar a prevalência da SB em docentes do curso de graduação
de fisioterapia de uma instituição privada de ensino superior. Estudo quantitativo do tipo
transversal, aprovado no CEP da Unoeste. Os indivíduos assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Participaram do estudo 16 docentes fisioterapeutas do curso de graduação de
fisioterapia de uma instituição particular de ensino superior do interior do estado de SP. Foram
incluídos fisioterapeutas sem limite de idade e tempo de atividade. Foram excluídos docentes não
fisioterapeutas. Foi aplicado questionário sócio demográfico para a identificação seguido do
questionário preliminar de identificação da SB (Maslach Burnout Inventory). Para a análise
estatística foi utilizado o software GraphPad Prism (Versão 5.0). A normalidade foi atestada pelo
teste de Shapiro Wilk. O teste qui-quadrado foi realizado para comparar os dados categóricos. A
correlação foi a partir do teste de Pearson ou Sperman de acordo com a normalidade. O nível de
significância foi de p < 0,05. Os resultados a serem apresentados são parciais. Entre os docentes
que participaram do estudo, 75% eram do sexo feminino, 75% eram casados, 56% possuíam filhos
sendo 78% destes com dois filhos. A respeito da titulação acadêmica, 44% eram mestres. A média
de carga horária semanal trabalhada dentro da instituição foi de 40 horas/aula e a média fora do
ambiente de trabalho foi de seis horas e meia/aula. Por meio do questionário MBI, detectou-se
que 75% dos docentes apresentaram possibilidade de desenvolver a síndrome e 19% já estão na
fase inicial. Apenas um docente (6%) não apresentou nenhum indício da síndrome e os outros 15
docentes (94%) podem ser ou já foram afetados. O sofrimento do homem no trabalho se dá
quando o trabalhador não consegue dar conta do seu serviço mesmo que se dedicando ao
máximo. Uma profissão que pode estar sujeita a ansiedade e o estresse em ambiente de trabalho
são os professores de instituições de nível superior. Até o momento, concluímos que os docentes
do curso de fisioterapia possuem maior representatividade de mulheres e alta possibilidade de
desenvolver SB. UNOESTE (4213)
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PREVALÊNCIA DOS TIPOS DE CIRURGIAS E COMPLICAÇÕESNO TRATAMENTO DO CÂNCER DE
MAMA
GABRIELLE IVONE SILVA BIZERRA
ISABELLA OLIVEIRA SILVA
RAFAEL GONÇALES DOMINGOS
DELIANA REGINE GUION
BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE
No pós-operatório de cirurgia de câncer de mama podem surgir algumas alterações físico
funcionais no membro superior homolateral à cirurgia; Acredita-se que os tipos de cirurgias
estejam relacionados com as complicações que podem ocorrer neste momento do
tratamento. Investigar a prevalência dos tipos de cirurgias e complicações associadas no
tratamento do câncer de mama em mulheres atendidas na Clínica de Fisioterapia da Universidade
do Oeste Paulista. Trata-se de um estudo restrospectivo, aprovado com número de protocolo
4043, onde foram analisados prontuários do arquivo de 2007 a 2017. Foi utilizada uma analise
descritiva, com dados binários expressos em dados absolutos e porcentagens e dados contínuos
apresentados como média e desvio padrão. Foram analisados um total de 51 prontuários, dentre
os 51 pacientes, 51 (100%) eram do sexo feminino, com média de idade de 55,03 ± 13,02. Com
relação ao tipo de cirurgia 34 (66,6%) realizaram mastectomia, 1 (1,96%) realizou tumorectomia e
16 (31%) quadrantectomia. Em relação à queixa principal 14 (27,45%) queixaram-se de inchaço, 22
(43,13%) dor, 2 (3,9%) fraqueza muscular, 15 (29,4%) perda de amplitude de movimento, 2 ( 3,9%)
formigamento, 4 (7,8%) outros, 1 (1,96%) estava ausente no prontuário. Todas as pacientes
apresentaram de 1 a 4 complicações. Dentre as complicações 17 (33,33%) apresentaram edema,
19 (37,25%) dor, 15 (29%) linfedema, 17 (33,33%) perda de amplitude de movimento, 6 (11,7%)
perda de massa muscular, 9 (18%) aderência cicatricial, 15 (29%) outros . Já o tempo sem
tratamento e o tempo de tratamento foram convertidos em meses, onde o tempo sem
tratamento foi de (28,12± 36,92) e o tempo de tratamento (4,35± 5,24), já o numero de sessões
foram dados em dias (21,82± 17,20). A mastectomia foi a cirurgia mais realizada em comparação
aos outros dois tipos, por se tratar de um procedimento invasivo pode resultar em maiores
números de complicações. De acordo com a literatura o linfedema é uma das principais
complicações do pós operatório no câncer de mama e isso também se faz presente no
estudo. Tendo em vista aos aspectos observados, houve predomínio de linfedema e aderência
cicatricial como principais complicações estando diretamente relacionados aos tipos de
cirurgias.
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RASTREAMENTO DO PÉ DIABÉTICO: FOLLOW-UP DE 8-10 MESES
NATHÁLIA SERAFIM DA SILVA
FERNANDA VIEIRA BEZERRA
LORRANY CAROLINE ROCHA DOS SANTOS
ANA LÚCIA DE JESUS ALMEIDA
RENILTON JOSÉ PIZZOL
Diabetes Mellitus (DM) é doença metabólica resultante de defeitos na secreção da insulina. Uma
das complicações do DM é o Pé Diabético caracterizado por ulceração dos pés e considerado como
principal causa de amputações não traumáticas de membros inferiores. O Pé Diabético pode ser
evitado por meio de avaliações periódicas para o rastreamento clínico precoce e a implementação
de estratégias de educação que ofereçam informações sobre fatores de risco e autocuidado. Este
estudo teve como objetivo comparar dados relacionados aos sinais do Pé Diabético obtidos em
uma avaliação inicial e uma reavaliação visando identificar aspectos da evolução clínica desta
complicação. Estudo longitudinal (CAAE: 41034914.1.0000.5402), com diabéticos atendidos em
ESF do município de Presidente Prudente. O intervalo entre a avaliação inicial (A1) e a reavaliação
(A2) foi de oito a dez meses. A avaliação foi realizada por meio da Ficha de Avaliação do Pé
Diabético elaborada com base no Manual do Pé Diabético do Ministério da Saúde. Para análise dos
dados foi utilizado o software IBM SPSS Statistics 22.0. A descrição dos resultados foi realizada
como média e desvio padrão; números absolutos e porcentagem. Avaliados 33 indivíduos, 27 do
sexo feminino (81,8%), com idade média de 70,8 ± 8,7 anos. Na comparação entre A1 vs A2
observou-se para: história de úlcera prévia: (15,2% vs 27,3% dos indivíduos); sintomas de
neuropatia como formigamento (18,2% vs 27,3%) e queimação (12,1% vs 18,2%); sinais de
vasculopatia: amplitude de pulso diminuída (32,0% vs 46,6%). Já para a sensibilidade tátil anormal
(com o monofilamento de 10g): (54,5% vs 42,4%), sensibilidade vibratória anormal (com diapasão
de 10 Hz) (40,0% vs 57,5%). Na classificação do risco para o Pé Diabético observou-se na
comparação entre A1 vs A2, que para grau 0: (42,4% vs 42,4%); grau 1 (30,3% vs 24,2%); grau 2:
(15,2% vs 12,1%) e grau 3: (12,1% vs 21,2%). A piora da prevalência de sintomas e sinais
relacionados à neuropatia e vasculopatia assim como no grau de risco do pé diabético indica
progressão do Diabetes e reforça a ideia de que avaliações periódicas são de fundamental
importância no controle do Pé Diabético. Diabéticos apresentaram piora de aspectos clínicos
relacionados ao desenvolvimento do pé diabético em um período de acompanhamento de 8 a 10
meses.
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REDUÇÃO NA AUTOMEDICAÇÃO APÓS INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA
LUCAS CANDIDO DE MELO
IZABELA ALVES DA SILVA
THEDA MANETTA DA CUNHA SUTER
LEONARDO MONTEIRO ALVES
É inegável a importância da automedicação, afinal quando utilizada com prudência influência de
maneira positiva na saúde de maneira geral. Porém, ultimamente muitos estudos levantados
apontam que problemas de saúde contemporâneos estão ligados a utilização inadequada de
medicação. Dentro desse contexto a fisioterapia pode ser uma relevante opção de tratamento, já
que engloba em suas competências um leque de recursos, como: cinesioterapia, eletroterapia,
hidroterapia e recursos terapêuticos manuais, que tem grande impacto no tratamento de quadros
álgicos, um dos principais responsáveis pela automedicação. Analisar se houve a redução da
automedicação após intervenção fisioterapêutica no setor de fisioterapia de uma faculdade no
estado de São Paulo. Trata-se de um estudo qualitativo transversal, sob CAAE
46555015.9.000.5379, realizado em Maio de 2018 onde foram entrevistados pelos estagiários de
fisioterapia da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos (FAESO) 88 pacientes do Núcleo de Práticas da
Saúde da FAESO estes foram selecionados aleatoriamente, independente da patologia ou faixa
etária enquanto aguardavam atendimento fisioterapêutico. Os participantes foram submetidos á
um questionário elaborado pelos próprios investigadores baseado em modelos padronizados já
utilizados em estudos similares realizados no Brasil, com finalidade de coletar dados
socioeconômicos, demográficos, autoavaliação da saúde, fisioterapia e automedicação. No geral
44,44% dos entrevistados reduziram a automedicação após inicio da fisioterapia, segmentando
por área de tratamento os pacientes ficaram dispostos entre: neurológicos, ortopédicos e outros
(que realizavam outros tipos de tratamentos fisioterapêuticos), aqueles que pertenciam ao grupo
outros foram os que mais reduziram a automedicação (69,23%). Dentre as pessoas que não
diminuíram a automedicação (64,44%) acreditam que possam vir a diminuir a automedicação no
decorrer do tratamento. Dentre os estudos da literatura, foi possível observar que a fisioterapia
pode substituir o medicamento em diversas áreas como no tratamento paliativo, nas dores em
decorrência do estresse cotidiano e no trabalho de parto. Pode-se concluir que porcentagem de
entrevistados que reduziram a automedicação após a intervenção fisioterapêutica foi de 44,44%
evidenciando assim que a fisioterapia pode reduzir o índice de automedicação, principalmente nos
pacientes que realizam outros tipos de tratamentos que não neurológicos e ortopédicos. PIBIC
FAESO
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RELAÇÃO DOS FATORES ETIOLÓGICOS DA OSTEOARTROSE COM ASPECTOS FÍSICOS E A
AUTOESTIMA
LORENA PEREIRA ARAUJO
THAOANE APARECIDA CANO TOLEDO
CINTIA TIEMI GUSHIKEN
BIANCA PINHAL GALINDO
RAÍSSA PUZZI LADVIG
MARIANA ROMANHOLI PALMA
FERNANDA ELISA RIBEIRO
DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA
ALESSANDRA MADIA MANTOVANI
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI
A osteoartrose (OA) leva a alterações mecânicas como desequilíbrio muscular e postural que
favorecem a sobrecarga e o desgaste articular. Diferentes fatores interagem para desenvolver e
agravar a doença e alteram o estado geral de saúde. Relacionar fatores etiológicos com aspectos
físicos e auto-estima de pessoas com OA. Estudo transversal, aprovado no comitê de ética (CAAE:
69457717.1.0000.5402), com 49 pacientes do Centro de Estudo e Atendimento em Fisioterapia e
Reabilitação. Foram coletados idade, sexo, massa corporal, tempo de diagnóstico, questionário de
fatores etiológicos, teste sentar e alcançar com banco de Wells, escala visual analógica (EVA) de
dor, questionário nórdico de sintomas musculoesqueléticos, escala de equilíbrio de Berg e
questionário de Rosemberg de autoestima. Foi utilizada a estatística descritiva, para apresentar os
dados gerais e teste de correlação de Spearman para relacionar os fatores etiológicos às demais
variáveis pelo software SPSS. Do total, nove eram homens e 40 mulheres, com idade média
61,24±10,21 anos. Alguns fatores etiológicos apresentaram relação significativa com os
questionários e testes aplicados. A idade (rho= -0,362, p=0,030) e o tempo de diagnóstico (rho= 0,372, p=0,030) apresentaram relação significativa com a escala de Berg. A prática de esportes
teve relação com a dor em repouso (rho= -0,407, p=0,014), sintomas musculoesqueléticos (rho= 0,486, p=0,008) e questionário de Rosemberg (AD: rho= 0,437, p=0,008; total: 0,384, p=0,021). Ter
sofrido lesão relacionada a prática esportiva teve relação com a escala Berg (rho= 0,355, p=0,033),
banco de Wells (rho= 0,344, p=0,040), dor em repouso (rho= -0,424, p=0,010), sintomas
musculoesqueléticos (rho= -0,401, p=0,015) e Rosemberg (AD: rho= 0,351, p=0,036; total: rho=
0,330, p=0,049). Ter feito academia teve relação com a escala de Berg (rho= 0,472, p=0,004) e dor
em repouso (rho= -0,486, p=0,008). E a presença de alterações biomecânicas posturais apresentou
relação com Rosemberg (AD: rho= 0,355, p=0,034; total: rho= 0,341, p=0,042). Pessoas ativas
apresentaram efeitos emocionais e físicos positivos, favorecendo a diminuição de sintomas. Sendo
assim, é importante realizar exercícios como forma de prevenção e/ou reabilitação física, bem
como, para melhora da autoestima. Alguns fatores etiológicos (idade, tempo de diagnóstico,
prática e lesão esportiva, frequentar academia e alterações biomecânicas) apesentaram relação
com as alterações nos aspectos de saúde.
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RELAÇÃO ENTRE A FUNÇÃO COGNITIVA E SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO E O IMPACTO
DA PERDA INVOLUNTÁRIA DE URINA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA EM IDOSAS ATIVAS
IZABELA ALVES DA SILVA
JHENNIFER ELIANE FERMINO DUARTE MOLINA
LUCAS CANDIDO DE MELO
THEDA MANETTA DA CUNHA SUTER
A perda involuntária de urina (PIU) pode ocasionar problemas pessoais e sexuais, psicológicos,
isolamento social e alterações na qualidade de vida. Estudos relacionam a PIU a baixos níveis de
escolaridade, diabetes, alterações da cognição e a sintomas de ansiedade e depressão. Por outro
lado, a prática de exercícios físicos pode ser considerada fator de proteção para a PIU. . O objetivo
deste estudo foi verificar a relação entre o impacto da perda involuntária de urina na qualidade de
vida e o tempo de prática de exercício físico, a função cognitiva e sintomas de ansiedade e
depressão em idosas ativas. Trata-se de uma pesquisa exploratória quantitativa transversal, sob
CAAE 46555015.9.000.5379, realizada de novembro de 2017 a abril 2018. Foram avaliadas 27
idosas praticantes de exercícios físicos regularmente há mais de um ano. Os exercícios físicos eram
realizados de forma aeróbica e de resistência com o peso do próprio corpo, com a periodicidade
de três vezes por semana e duração de uma hora. Foram adotados como critério de exclusão
histórico de cirurgias do assoalho pélvico e patologias ativas do trato urinário, assim somente 23
foram consideradas para o resultado deste estudo. Estas responderam um questionário
sociodemográfico, Mini Exame do Estado Mental (MEEM); Escala Hospitalar de Ansiedade e
Depressão (HAD) e o International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form (ICIQSF) que avalia o impacto da IU na qualidade de vida. Para as análises estatísticas foram utilizados
testes T Students e adotado significante p < 0,05. Os resultados apontaram que há relação
significativa e negativa entre o impacto da PIU na qualidade de vida e os níveis de cognição
(p=0,014), já para ansiedade (p=0,002) e depressão (p=0,005) a relação é positiva. Quanto ao
tempo de prática de exercício físico, a relação não foi significativa (p=1,00). Observou-se que a
PIU tem grande impacto na qualidade de vida, gerando diversos problemas, principalmente
psicológicos, como ansiedade e depressão. Este fato também pode estar relacionado aos baixos
níveis de cognição, o que se confirma com o presente estudo. Os exercícios físicos, não mostrou
significância nos resultados, porém estudos comprovam que este pode ser um grande causador da
PIU. Conclui-se que, baixo desempenho cognitivo e altos níveis de ansiedade e depressão
influenciam no impacto da PIU na qualidade de vida, e o mesmo não ocorreu com o tempo de
prática de exercício físico nas participantes do estudo. PIBIC FAESO
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REPRODUTIBILIDADE DO QUESTIONÁRIO DE COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO PARA ADULTOS
COM DOR LOMBAR CRÔNICA NÃO ESPECÍFICA
GIULIA MARCONDES DEMASI ARAUJO
CRYSTIAN BITENCOURT SOARES DE OLIVEIRA
TATIANA MACHADO DE MATTOS DAMATO
FERNANDA GONÇALVES SILVA
BRUNA RABELO DE AZEVEDO
DIEGO GIULLIANO DESTRO CHRISTOFARO
RAFAEL ZAMBELLI DE ALMEIDA PINTO
A dor lombar se destaca entre os distúrbios musculoesqueléticos devido à combinação de alta
prevalência e causa de incapacidade. Alguns fatores podem influenciá-la, fazendo com que se
torne crônica, como o comportamento sedentário. Nesse sentido, medir o nível de inatividade
física de indivíduos com dor lombar é importante para entender o estilo de vida dessa população
e, assim, propor intervenções mais eficazes. O Questionário de Comportamento Sedentário (QCS)
é uma medida de autorrelato eficaz para mensurar as atividades sedentárias, sendo de aplicação
fácil, rápida e simples. Todavia, suas propriedades psicométricas ainda não foram investigadas em
indivíduos com dor lombar crônica. Avaliar a reprodutibilidade do Questionário de
Comportamento Sedentário (QCS) em indivíduos com dor lombar crônica não específica. Este
estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Paulista (UNESP)
em paralelo a um projeto de doutorado com número: CAAE 61330916.00000.5402. Foram
incluídos 77 indivíduos com dor lombar crônica não específica, com idade entre 18 e 60 anos. Os
participantes completaram o QCS na avaliação inicial e após uma semana. Para investigar a
reprodutibilidade do QCS, nós calculamos o Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI). A maioria
dos participantes eram mulheres (72,7%) com média (desvio padrão [DP]) de idade de 42 anos
(11,9) e mediana da duração dos sintomas (intervalo interquartílico) de 24 meses (6-60). A média
(DP) de minutos de atividade sedentária relatada no primeiro e no segundo dia foi de 380 (257,7)
e 379 (252,9) minutos, respectivamente. A reprodutibilidade do questionário foi excelente com
ICC > 0,75. Os resultados da reprodutibilidade do QCS corroboram com estudos prévios que
investigaram este questionário em adultos saudáveis e questionários de atividade física em
pacientes com dor lombar. Isso pode ser constatado ao analisar os ICCs de estudos avaliando a
reprodutibilidade de questionários de atividade física em pessoas com dor lombar crônica
inespecífica, como no estudo de Carvalho et. al (2017), por exemplo. O estudo demonstrou que o
QCS é um instrumento confiável para avaliar o comportamento sedentário de pacientes com dor
lombar crônica não especifica. Futuros estudos devem ser conduzidos para investigar a validade
do questionário com medidas de alta qualidade como ActivPal e observação direta.
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RESILIÊNCIA EM IDOSAS PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS PREVENTIVOS
LUANA MARTINS DE PAULA
JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO
BIANCA YUMIE ETO
MARIA CAROLINA RODRIGUES SALINI
GIOVANA GOMES DOS SANTOS
LAÍS MANATA VANZELLA
FRANCIELE MARQUES VANDERLEI
MARIANA ROMANHOLI PALMA
RONALDO VALDIR BRIANI
LUCAS OLIVEIRA KLEBIS
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO
o processo de envelhecimento no Brasil vem acontecendo de forma rápida, e pode ser explicado
por uma menor taxa de natalidade, fecundidade e mortalidade infantil. Um envelhecimento
saudável e independente é de extrema importância, e a resiliência positiva pode influenciar
diretamente neste processo. Nesse contexto o exercício terapêutico pode contribuir
positivamente, por seus benefícios relacionados ao bem estar físico e psicológico. Objetivo:
analisar a resiliência em idosas praticantes de um programa de exercícios fisioterapêuticos, para
idosas. O estudo foi aprovado pelo CAAE: nº 76721417.0.0000.5402. Foram avaliado 40 idosas
com idade entre 60-85 anos inseridas nos programas fisioterapêuticos há pelo menos 12 meses,
sendo excluídas aquelas que não conseguiram compreender as questões dos instrumentos. Os
instrumentos utilizados na avaliação foram: Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para análise
cognitiva, a Escala de Resiliência para demonstração de como o idoso tem se sentido nos últimos
meses em relação a ele mesmo e às pessoas que ele ama e um questionário elaborado para
caracterizar o perfil socioeconômico. Estatística descritiva com valores absolutos, percentuais,
média e desvio padrão foram utilizados para análise dos dados. a média de idade das idosas foi de
71,57±7,13 anos, 62,5% relataram ser casadas e 45% concluíram algum curso superior. Quando
questionadas sobre sua condição financeira, 60% a classificou como boa. Residem com o esposo
ou outro familiar 77,5% das idosas, enquanto 22,5% moram sozinhas, tendo como renda mensal
média R$3.182,26±1.780,01. Na avaliação cognitiva foi observada uma média do MEEM de
28,2±1,97, caracterizando a população com alto índice cognitivo e a média na Escala de Resiliência
foi de 148,1±12,87. : hipotetiza-se que o desenvolvimento de uma rede de solidariedade entre as
participantes e o interesse mútuo na superação umas com as outras, torna possível compreender
a associação dos benefícios físicos aos psicológicos na realização de exercícios terapêuticos. Dessa
forma, idosas ativas tendem a desenvolvem maior habilidade para superação das mais diversas
situações estressantes. a inserção de exercícios fisioterapêuticos no cotidiano de idosas contribui
preventivamente para um envelhecimento saudável proporcionando uma resiliência positiva.
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SÍNDROME DE BURNOUT NA VIDA ACADÊMICA: UMA ANÁLISE ENTRE OS DISCENTES DO PRIMEIRO
E QUARTO ANO DO CURSO DE FISIOTERAPIA
GUSTAVO ESTEVAM NOBRÉGA THOMAZ
CAROLINE CREMONEZI MILANI
ADRICELI MENEZES DA SILVA
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA
ALINE DUARTE FERREIRA
A Síndrome de Burnout (SB) é formada por uma tríade de exaustão emocional, despersonalização
e baixa realização profissional, e pode ser classificada de acordo com manifestações como a
dimensão afetiva, cognitiva, física, comportamental, social e atitudinal. Todas as características
descritas acima podem ser transcritas para a vida acadêmica dos discentes. Justifica-se o
desenvolvimento do estudo pela necessidade de diagnosticar a possível presença da SB em
acadêmicos do curso de fisioterapia, uma vez que o diagnóstico precoce permite a intervenção
ainda em processos iniciais, evitando uma complicação e avanços da Síndrome. Comparar a
prevalência da SB em universitários do curso de fisioterapia entre o primeiro e quarto ano. Foram
convidados a participar do estudo alunos de ambos os sexos, matriculados no primeiro e quarto
ano no curso de fisioterapia de uma instituição privada de nível superior. Foi aplicada uma ficha de
avaliação para obtenção de dados pessoais dos participantes; em seguida, foi aplicado o
questionário Maslach Burnout Inventory- Student Survey (MBI-SS). Trata-se de uma escala
composta por 15 itens referentes a sentimentos/emoções dos estudantes na rotina escolar. Para a
análise dos dados foi utilizado o programa SPSS 22.0. A descrição dos dados foram apresentados
em frequência (n) e percentual (%). Na análise dos dados entre as frequências foram realizadas
por meio do teste qui-quadrado com correção de Fisher ou teste de associação linear. Para todos
os testes foi adotado nível de significância de 5% (p < 0,05). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê
de Ética e Pesquisa da Unoeste. Participaram do estudo 101 acadêmicos do curso de fisioterapia,
sendo 46 acadêmicos cursando o primeiro ano e 55 acadêmicos cursando o último ano.
Constatou-se uma diferença significativa no último ano na área de descrença, caracterizando a
presença de pelo menos uma dimensão da tríade da SB em comparação ao primeiro ano (p <
0,0001). A exaustão emocional e a realização profissional não apresentaram diferença
significativa. O item descrença pode ter relação com todos anos de estudo em universitários com
o trabalho de conclusão de curso e o mercado de trabalho que se aproxima. A SB está sendo
avaliada em universitários, abrangendo seu conceito e confirmando a presença da tríade de
Maslach Burnout nesse público. A descrença é maior nos acadêmicos do último ano em
comparação ao primeiro ano do curso de Fisioterapia. 4222
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TERAPIA EM GRUPO EM INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR INTEGRANTES DE UMA ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DO OESTE PAULISTA
FERNANDA VIEIRA BEZERRA
JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA
CAMILA APARECIDA GIBIM
A dor lombar é um problema de saúde pública descrita como uma dor limite que resulta em
incapacidade funcional e, as opções não farmacológicas como a intervenção com exercícios físicos
são os mais recomendados por haver menos danos associados, além de promover analgesia e
funcionalidade, dessa forma, os grupos em ESF são uma alternativa acessível e benéfica a essa
população. Analisar a influência de uma terapia em grupo elaborado por programa de residência
em Fisioterapia sobre a dor lombar em indivíduos integrantes de uma ESF do oeste paulista. Para
realização deste estudo (CAAE: 41034914.1.0000.5402) foram avaliados 19 indivíduos com dor
lombar, que frequentavam o grupo por tempo mínimo de 2 meses e 75% de frequência nas
sessões. O tratamento era realizado duas vezes na semana com duração de 60 minutos cada,
totalizando uma média de 7,84 ± 4,63 meses de duração. O programa de exercícios incluía auto
alongamento de membros superiores e inferiores, exercícios de estabilização segmentar e ativo
livre de tronco, finalizando-os com relaxamento. Para estimar a intensidade da dor presente na
lombar foi utilizado a Escala Visual Analógica (EVA), a normalidade dos dados foi realizada por
meio do teste Shapiro Wilk e para a comparação antes e após teste de Wilcoxon. Os dados foram
expressos em mediana e intervalo interquartílico. O grupo avaliado fez-se de 78,9% do sexo
feminino, 21,1% masculino, com idade média de 62 ± 7,84 anos, e apresentou redução
significativa (p < 0,05) da dor lombar ao aplicar a EVA, na qual obtiveram uma melhora de 4
pontos ao analisar a média antes (9,0 pontos) e, após o tratamento fisioterapêutico (5,0 pontos). A
dor lombar relaciona-se a uma doença incapacitante que gera altos custos a saúde pública, visto
que maior parte da população já apresentou ou irá apresenta-la como queixa no decorrer da vida,
o fisioterapeuta é um dos profissionais capacitado para atendê-los, diante disso torna-se essencial
sua contribuição na prática coletiva. Os resultados obtidos com a EVA demonstraram que o
programa desenvolvido foi eficaz na redução do quadro álgico em indivíduos integrantes de uma
ESF do oeste paulista.
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TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO CULTURAL E AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DO
QUESTIONÁRIO ICONOGRAPHYCAL FALLS EFFICACY SCALE (ICON-FES)
MAÍRA SGOBBI DE FARIA
BIANCA YUMIE ETO
CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA
CARLOS MARCELO PASTRE
GIOVANA AYUMI AOYAGI
Recentemente, a Iconographical Falls Efficacy Scale foi desenvolvida, uma escala que avalia o
medo de cair por meio da utilização de ilustrações das atividades e situações cotidianas do idoso.
As principais vantagens da Icon-FES são: a inclusão de atividades que exigem mais do equilíbrio
dos idosos, dados com distribuição normal e sua capacidade de avaliar o medo de cair em idosos
mais ativos ou independentes. Realizar a tradução transcultural para a língua portuguesa do Brasil
e avaliar as propriedades psicométricas do questionário. Tradução para a língua portuguesa do
Brasil por tradutores bilíngues, produzindo duas versões que foram sintetizadas em uma. Em
seguida, foi feita a retrotradução para o inglês produzindo duas versões. Foi feita a discussão e um
consenso sobre a melhor versão e realizado o pré-teste. Para as propriedades psicométricas foram
recrutados 100 idosos acima de 60 anos e com score no mini mental acima de 24 pontos. Na
primeira entrevista foram colhidos os dados demográficos, o histórico de quedas e foi aplicada a
versão traduzida do Icon-FES. Na segunda entrevista, que ocorrei 7 dias depois, foi reaplicada a
versão traduzida do questionário.(CEP-FCT/UNESP - CAAE: 54578215.8.0000.5402). Na fase pré
teste, o "item 30" foi ajusatado de " atravessando a rua quando o sinal está fechado" para "
atravessando a rua quando o sinal está fechado para pedestres"Para a análise de consistência
interna, o valor do coeficiente de Cronbach´s alpha foi considerado adequado. A reprodutibilidade
intra-avaliador foi considerada excelente. Os valores do erro padrão da medida e mudança mínima
detectável mostram que a magnitude da mudança necessária para exceder a variabilidade do
questionário Icon-FES é de 7,0 pontos. A correlação entre o questionário Icon-FES com FES-I foi
aceitável. Não foi identificado nenhum efeito teto e solo. Foi possível observar que a consistência
interna e a reprodutibilidade dos questionários traduzidos para o português são similares à sua
versão em inglês. A consistência interna nos mostra que ambas as versões traduzidas para o
português analisam o mesmo construto. Foi possível observar que o questionário Icon-FES foi de
melhor compreensão pelos pacientes quando comparado ao FES-I, provando ser melhor que o
FES-I quanto a avaliação do medo de cair. FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DAS ALTERAÇÕES HIPERCRÔMICAS EM MULHERES NO PÓS
PARTO.
GLORIA ALEXANDRA DE PAULA RODRIGUES
GABRYELLA SENA LOPES BONATO
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO
LAURINEIA SILVA
BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO
Durante a gravidez ocorrem mudanças no organismo da mulher, sendo elas fisiológicas,
metabólicas, imunológicas, vasculares e hormonais, uma adversidade encontrada durante esse
período ocorre na pele, que é acometida por um acentuamento da pigmentação melanocítica,
caracterizando hipercromias, cuja sua fisiopatogenia não é totalmente esclarecida. Cerca de 90%
das gestantes são afetadas por essa adversidade, o melasma corresponde ao tipo mais comum de
hiperpigmentação e acomete cerca de 70% das gestantes. Verificar alterações hipercrômicas da
face por meio de tratamento fisioterapêutico com peelings e clareadores. Foram avaliadas 16
mulheres pré e pós-tratamento, em estado de pós-parto, não estavam em período de
amamentação ou sob tratamento de abordagem hormonal ou medicamentosa. Porém, apenas
quatro com idade entre 34 a 43 anos, completaram o tratamento que fora desenvolvido em 4
semanas, com duas vezes na semana (8 sessões) de aproximadamente 50 minutos cada. Para o
procedimento foram utilizados o aparelho da marca marca Ibramed® para o peeling mecânico do
tipo diamante, em seguida, realizado na mesma sessão, o peeling químico e despigmentantes com
uso dos produtos da marca Adcos®, por fim, as voluntárias receberam orientações quanto ao uso
domiciliar da fotoproteção, e os resultados foram comparados segundo levantamentos
fotográficos, o grau de melhora da cor foi baseado na escala de 0 a 3, sendo 0 mínima
pigmentação e 3 intensa pigmentação. O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) de Presidente Prudente - SP CAAE:53383316.6.0000.5515. Para as 4
pacientes tratadas com a associação do peeling mecânico e químico e despigmentantes, foram
observadas diminuição das hipercromias durante a gravidez por meio de imagens e pela medida
subjetiva e pessoal da voluntária por meio da escala de grau de melhora (onde 0 é classificado
como melhora nenhuma e 10 melhora máxima). Este resultado foi expressos em números
absolutos, sendo que duas voluntárias relataram valor 7, outra 9 e a última nota 10. Foram
tratadas quatro pacientes com melasma, realizando oito sessões. Foi usado em conjunto o peeling
de diamante com peeling químico e despigmentantes, com o resultado de diminuição da
hipercromia mais eficaz nas pacientes. Com o tratamento proposto, desta forma a associação do
peeling de diamante ao peeling químico e despigmentantes foram eficazes para tratamento do
melasma. PROBIC - 3053
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USO DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA PROFILÁTICA EM PACIENTES COM FATORES DE RISCO DE
REINTUBAÇÃO
FERNANDA ESTEVES ROBERTO
ISABELLA UZELOTO FERNANDES MINGRONI
PRISCILA ISABEL FERREIRA
DEBORA DIDONE SENEDEZ
BARBARA DAL POZ JORDAO
FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN
JULIANA SOUZA UZELOTO
A ventilação mecânica não invasiva (VNI) consiste na aplicação de um suporte ventilatório sem
recorrer a métodos invasivos. avaliar se o uso da VNI preventiva pós-extubação levará ao sucesso
da extubação. Também serão verificados outros desfechos como a mortalidade, dias de
internação hospitalar e na unidade de terapia intensiva (UTI). o estudo aprovado pelo Comitê
Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI) e Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), CAAE
85885518300005515, ambos da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), foi retrospectivo e
analisou prontuários de pacientes atendidos na UTI do Hospital Regional (HR), com VNI preventiva
pós-extubação, nos anos de 2016, 2017 e 2018. Foram extraídos e anotados os dados do
prontuário: sexo, idade, IMC, e critério que indicou a VNI pós-extubação. Com isso, foram criados
os grupos 1 (sucesso da extubação) e 2 (falha da extubação). Os dados foram apresentados de
forma descritiva, a normalidade dos dados foi por meio do teste de Shapiro-Wilk. Para comparar
os resultados entre os grupos sucesso e falha de extubação foi utilizado o teste T student. O nível
de significância foi de p < 0,05. foram incluídos 199 pacientes, 45% do sexo masculino, com idade
média de 58,17±18,51 (G1) e 63,38±16,02 (G2) (p > 0,05). O sucesso da extubação foi encontrado
em 183 pacientes (G1) e 16 apresentaram falha na extubação (G2). Entre os parâmetros de risco
de falha de extubação com indicação de VNI profilática, a insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e
mais que um fracasso no (TRE) se relacionaram a maior chance de falha na extubação. Com isso,
25 indivíduos (G1) e 07 (G2) com ICC, assim como, 05 (G1) e 03 (G2) com mais de um fracasso no
TRE (p=0,006 e p=0,019, respectivamente). Quanto maior o número de parâmetros de risco de
falha de extubação com indicação de VNI profilática maior a chance de falha de extubação. No G1
o valor médio de parâmetros foi 2,10±1,04 e no G2 2,75±1,34 (p=0,0199). Menor número de
óbitos foi encontrado no G1 (23%) que no G2 (56,3%). Quanto aos dias de internação na UTI,
enfermaria e dias total de internação não houve diferença entre os grupos G1 e G2 (p > 0,05). A
VNI profilática em pacientes extubados nos mostrou sua importância significativa na UTI
promovendo sucesso de extubação e diminuindo o número de óbito. Através do estudo realizado
podemos concluir que com o uso da VNI profilática em UTI podemos obter sucesso na extubação
dos pacientes e diminuição na taxa de mortalidade (p > 0,05). Unoeste
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VERIFICAÇÃO DO CONTROLE MOTOR EM INDIVÍDUOS COM SEQUELA DE AVE EM TAREFA DE
COMPUTADOR
ALINE SANCHEZ FERRARI
NATALY ROSSINI
GABRIELA ARAUJO CALDEIRA
GEIÉLI PAIXÃO DE ANDRADE
TATIANE PAULA FELIX DA SILVA
FERNANDA VIEIRA BEZERRA
TALITA DIAS DA SILVA
THAIS MASSETTI
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI
MARIA TEREZA ARTERO PRADO DANTAS
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) do tipo isquêmico é decorrente da falta do fluxo sanguíneo
para o cérebro devido a obstrução arterial, o outro tipo é caracterizado por rompimento de um
vaso cerebral, ocorrendo um hemorragia em algum ponto do sistema nervoso, sendo comum após
AVE, os indivíduos apresentarem sequelas sensoriais e motoras, que podem prejudicar a execução
dos movimentos. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi de verificar o controle motor de
membros superiores de indivíduos após sequela de AVE durante a execução de uma tarefa em
computador. Este estudo (CAAE: 63123116.7.0000.5515) constituiu-se de uma amostra de 09
indivíduos com sequela de AVE (3 com AVE do tipo hemorrágico e 6 com isquêmico, sendo que 3
apresentam hemiparesia à direita e 6 à esquerda, além da média na escala prognóstica de
Orpington que foi de 2,9±1,52 sendo este considerado "Bom Prognóstico"). A tarefa de
computador "Fitts 'Reciprocal Aiming Task v.2.0 (Horizontal)" executada pela amostra, avaliou o
controle motor pela relação entre a velocidade e acurácia do movimento, durante uma tarefa de
clicar em alvos seguindo a Lei de Fitts. Esta tarefa apresenta diferentes índices de dificuldade (Ids):
ID2, ID4a, ID4b e ID6, nas quais as barras aumentam e/ou diminuem sua largura e distância em
relação uma à outra, assim exigindo ou mais velocidade ou mais acurácia. Além disso, cada índice
de dificuldade foi executado 3 vezes seguidas. Os indivíduos com sequela de AVE apresentaram
desempenho inferior quando a tarefa exigia maior acurácia, sendo visualizado pelo aumento das
médias do tempo de movimento ao longo dos Ids (ID2: 4,26±4,25 segundos, ID4a: 4,69±4,07
segundos, ID4b: 4,32±3,98 segundos; ID6: 5,15±3,94 segundos), principalmente ao comparar o
ID4b com o ID6, o qual exige maior acurácia no movimento. Este déficit na acurácia do
movimento pode ser decorrente dos comprometimentos motores no recrutamento de fibras
musculares para controle do movimento nesta população, além disso, geralmente nas terapias
este tipo de função não é exigido convencionalmente. Portanto, pode-se inferir que há um
comprometimento no controle motor do movimento de indivíduos com sequela de AVE, com foco
no déficit da acurácia do movimento, o que demonstra a necessidade de estimular o controle
motor de membros superiores destes indivíduos, com enfoque em atividades para evolução da
acurácia, as quais são fundamentais para as atividades do dia a dia. PROBIC - UNOESTE
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VIA IK-B NO MÚSCULO DIAFRAGMA DE RATOS COM ESTENOSE AÓRTICA SUBMETIDOS A
EXERCÍCIO AERÓBIO
GEOVANA LETÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA
GIOVANA ROTA COLLEGIO
JANAINE FERNANDA DA SILVA
JULIANA NALDI FABRICIO
ANA KARÊNINA DIAS DE ALMEIDA SABELA
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
A Insuficiência Cardíaca (IC) é um problema de saúde pública, destaca-se os sintomas de dispneia,
intolerância ao exercício físico e piora da qualidade de vida. Alterações morfológicas,
biomecânicas, enzimáticas e funcionais podem ser encontradas na musculatura respiratória. A
família do NFKB e IKB regulam a expressão de genes relacionados com crescimento, diferenciação,
apoptose e inflamação. Esta via tem papel na remodelação cardíaca e IC. A ativação do NFKB
depende da fosforilação do seu inibidor IKB. Não há conhecimento que o músculo diafragma sofra
alterações na via IKB durante a IC e o papel do exercício aeróbio nesta condição. O objetivo deste
estudo foi investigar a influência do exercício aeróbio no músculo diafragma de ratos com
estenose aórtica e a via do IKB. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unoeste
(Protocolo:4319). Foram utilizados 48 ratos Wistar macho, divididos em 4 grupos: Sham (n=7);
Sham Exercicio (n=7); EAo (n=7); EAo Exercicio (n=7). Os animais realizaram programa de exercício
aeróbio durante 5d/semana por 10 semanas. Após a adaptação, os animais realizaram teste de
esforço com finalidade de ajustar as cargas de exercício e acompanhar o ganho de capacidade
funcional dos animais, sendo repetido ao final das semanas 3, 7 e 10. Os animais foram
submetidos a um programa de exercício aeróbio a 50% da capacidade máxima de corrida, de
acordo com testes de esforço. Foi feita a análise da via do IKB no músculo diafragma pela
expressão proteica por Western Blott. A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro
Wilk. Os dados estatísticos foram comparados através do Teste de Kruskal-Wallis para avaliação
dos dados não paramétricos com o pós teste Dunns (p < 0.05). Houve diminuição da expressão
proteica da IKB fosforilada no grupo Sham Exercício (0,067±0,04) em relação ao Sham (1,16±0,64),
p=0,0168. Com relação a IKB total não houve diferença significativa entre os grupos. As espécies
reativas de oxigênio (ROS) ativam a IKB kinase, quando ativada vai fosforilar o IKB. O IKB
fosforilado é inibidor no NFKB no citosol. O IKB fosforilado se solta do NFKB e é degradado, já o
NFKB vai fica livre no citosol, e migra para o núcleo onde ativa os genes alvos, em via de apoptose,
atrofia e degradação celular. A diminuição da expressão proteica do IKB fosforilado no grupo
exercitado sugere mecanismo protetor contra o estresse oxidativo no músculo diafragma.
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ANÁLISE CARDÍACA DE RATOS SUBMETIDOS A EXPOSIÇÃO CRÔNICA DO HERBICIDA ÁCIDO
DICLOROFENOXIACÉTICO (2,4-D)
DYOVANA GOMES PINHEIRO
GEOVANA LETÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA
STEFANI NÓBREGA PERRUD
LAIS DE OLIVEIRA SANTOS PEREIRA
LUANA VICTORIA DAMACENA DE CARVALHO
MILLENA APARECIDA DE OLIVEIRA
REBECCA MATIUSO MOÇO
RAISSA DE OLIVEIRA MANTOVANI
GISELE ALBORGHETTI NAI
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
Um dos herbicidas mais utilizados nas colheitas de cana-de-açúcar do Brasil é o ácido
diclorofenoxiacético (2,4-D). Sabe-se que sua ingestão pode causar danos cardiovasculares. O
objetivo desse estudo foi avaliar o uso oral do 2,4-D no coração de ratos submetidos à exposição
crônica, por meio de parâmetros anatômicos e dosagem da CKMB. 30 ratos Wistar albinos
machos, divididos em 3 grupos: GCO (n=10), GBCO (n=10), e GACO (n=10). A ração foi exposta 15
minutos/dia e ofertada durante 6 meses aos animais. Após, foram eutanasiados, os corações
dissecados e pesados: átrios, ventrículo esquerdo e direito e o comprimento da tíbia utilizado
como normalizador. O sangue foi coletado por punção cardíaca para dosagem da CKMB. Não
houve hipertrofia atrial, ventricular direita e esquerda, nem aumento da CKMB no sangue.
Concluímos que o 2,4-D não promoveu alterações estruturais anatômicas, nem lesão cardíaca nas
concentrações avaliadas.
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ANÁLISE DO MEDO DE CAIR EM IDOSAS PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E SEDENTÁRIAS
JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO
LUANA MARTINS DE PAULA
SILAS DE OLIVEIRA DAMASCENO
HENRIQUE MARTINS UNGRI
RONALDO VALDIR BRIANI
ANA CAROLINE RIPPI MORENO
LAÍS MANATA VANZELLA
FRANCIELE MARQUES VANDERLEI
GIOVANA GOMES DOS SANTOS
BIANCA YUMIE ETO
CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA
A incidência de quedas é elevada em idosos e o medo de cair está entre as decorrências mais
universais de quedas nesta população. Nesse sentido, o estudo tem por objetivo analisar o
equilíbrio e medo de quedas em idosas praticantes de atividade física e em sedentárias. Para isso,
foram avaliadas 30 idosas do sexo feminino divididas em dois grupos: exercício terapêutico e
sedentarismo. Ambos avaliados utilizando a Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Falls Efficacy
Scale (FES-I-Brasil) e Escala de equilíbrio de Tinetti. Os resultados demonstram diferença
significativa na análise do medo de cair (20,09±3,7 vs 37,72±8,7; p=0,0003), equilíbrio e marcha
(27,77±0,5 vs 18,40±3,9; p < 0,0001) favor das idosas ativas. Já para as variáveis idade (68,04±5,3
vs 72,54±8,4; p=0,04) e cognição (28,31±1,5 vs 24,45±1,8; p=0,44), diferenças significativas não
foram observadas. Desta forma conclui-se que idosas fisicamente ativas apresentam menor
preocupação com a possiblidade de cair e melhores níveis de equilíbrio.
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ASPECTOS EMOCIONAIS DE PORTADORES DE OSTEOARTROSE QUE FREQUENTAM UM PROGRAMA
DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM GRUPO
DENIS HENRIQUE ZORZAN BARRETO
RAÍSSA PUZZI LADVIG
ALESSANDRA MADIA MANTOVANI
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI
CINTIA TIEMI GUSHIKEN
MARIANA ROMANHOLI PALMA
ELLENE CRISTINE LOPES DE OLIVEIRA
RENILTON JOSÉ PIZZOL
DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA
Analisou-se o perfil emocional,de um programa de reabilitação fisioterapêutica em grupo, em
pacientes com Osteoartrose (OA). A amostra integrou 25 pacientes com idade maior ou igual a 18
anos, ambos os sexos, diagnosticadoscom OA. Foram coletados dados pessoais e antropométricos,
e aplicados questionários avaliando dor, qualidade de vida, ansiedade, depressão, níveis de
estresse e autoestima dos pacientes. A média da idade foi61,24±11,32. As médias no questionário
HAD foram,para ansiedade 13,90±2,18, e depressão14,66±1,52. O LIPP variou entre 40% a 60% na
fase II e III de sintomas estressores, no questionário SF-36 no aspecto emocional a média foi
34,65±40,22 e no Rosenberg a autoconfiança teve média 16,32±2,98 e autodepreciação com
14,56±4,05. O presente estudo mostrou que os sintomas de ansiedade e depressão estão
presentes no processo do envelhecimento juntamente com a OA. Diante disso, torna-se
indispensável à avaliação e o tratamento adequado do perfil emocional desses pacientes.
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AVALIAÇÃO DA POSTURA EM CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: ATITUDES E HÁBITOS
CORPORAIS POSITIVOS E ALTA PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTURAIS
MARESSA LOPES MENEZES
JÚLIA MAIA VIUDES AGOSTINHO
DYENIFER FERNANDES DE OLIVEIRA
NATHÁLIA SERAFIM DA SILVA
ANA LÚCIA DE JESUS ALMEIDA
RENILTON JOSÉ PIZZOL
A escola é considerada um espaço potencial para o desenvolvimento do cuidado à saúde. O
Fisioterapeuta pode participar de ações de saúde no contexto em questão, principalmente em
adoção de hábitos posturais, iniciando com a avaliação de alterações posturais. Este estudo
objetivou a avaliação postural de escolares de Ensino Fundamental do município de Presidente
Prudente. A metodologia constou da elaboração de Ficha de Avaliação Postural contendo dados
individuais; questionários de hábitos corporais e atitudes posturais e avaliação postural estática.
Os resultados foram 42 crianças avaliadas; idade média de 9,8 anos; grupo ativo fisicamente; boa
percepção postural durante as atividades cotidianas e alta prevalência de alterações posturais,
principalmente nos segmentos cabeça, ombros e coluna lombar. Concluímos que escolares de
Ensino Fundamental possuem bons hábitos corporais e posturais, além de grande prevalência de
algias e alterações posturais. Esses aspectos reforçam a necessidade de intervenção
fisioterapêutica precoce.
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AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO SEXUAL EM UNIVERSITÁRIAS.
NATÁLIA TRINDADE DA SILVA
SILAS DE OLIVEIRA DAMASCENO
A disfunção sexual é qualquer alteração no ciclo de resposta sexual, caracterizando uma resposta
incompleta. A disfunção sexual pode ser advinda de problemas psicológicos, biológicos e sociais,
pode ter uma causa especifica, porém elas são integradas. O intuito do estudo foi avaliar a
satisfação sexual em universitárias. Amostra foi composta por universitárias, com idade entre 18 e
35 anos, sexualmente ativas, que não realizaram tratamento de disfunção sexual nos últimos 3
meses, foi explicado o objetivo do estudo sua importância, quem se interessava assinava o TCLE,
recebia o questionário e respondia (individual). A média geral obteve escore de 28,30, assim
mesmo foi possível verificar que elas têm baixo desejo sexual, na média individual verificou-se que
28% das participantes sofrem de disfunção sexual. As mulheres universitárias, entre 18 e 35 anos
de idade, apresentam boa satisfação sexual, analisada pelo questionário FSFI, porém, 28% das
participantes apresentaram disfunção sexual.
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CENSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E AS SUAS FUNCIONALIDADES NA CIDADE DE
MARACAÍ/SP
SILAS DE OLIVEIRA DAMASCENO
JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO
NATÁLIA TRINDADE DA SILVA
A deficiência é um assunto complexo e que necessita de uma melhor abordagem pelos
fisioterapeutas. O objetivo foi levantar o número de pessoas com deficiências (PCD), os tipos de
deficiências e a funcionalidade desta população na cidade de Maracaí/SP. O levantamento dos
dados do censo foi realizado através de um questionário previamente testado e a funcionalidade
avaliada por meio das escalas de Barthel e equilíbrio de Tinetti. Foram percorridos pelo Censo
66,64% dos bairros e foram localizadas 42 pessoas com deficiência, sendo que 77% (n=32)
participaram efetivamente da pesquisa. Os resultados mostraram deficiência intelectual (46,87%),
física (28,12%), múltipla (12,5%), auditiva (6,25%) e visual (6,25%). Neste estudo evidenciou os
diferentes tipos de deficiências, tendo a deficiência intelectual como maior acometimento e os
participantes apresentaram alto risco de quedas e comprometimento moderado na
funcionalidade.
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COMPARAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA DE ADOLESCENTES SAUDÁVEIS COM
VALORES PREDITOS DE NORMALIDADE
RODRIGO MARTINS DIAS
MARILZA RODRIGUES DA SILVA
LAYS FERNANDA MENESES RAMOS DOS SANTOS
JOYCE MARIANE MARTILIANO SILVA FRUTUOSO
CAIQUE AGUIAR DOS SANTOS
ALINE BARBOSA SILVA
RHUAN GUSTAVO DURAN MIRON
JAÍNE LOPES FERREIRA
FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN
MARIA TEREZA ARTERO PRADO DANTAS
ALINE DUARTE FERREIRA
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI
O objetivo deste estudo foi verificar a força muscular respiratória (FMR) de adolescentes
saudáveis, e comparar com os valores de normalidades preditos. Foram avaliados (n=62;
idade=18,24±0,43 anos; 48=sexo feminino; 14=masculino) por meio do Questionário Internacional
de Atividade Física (IPAQ) e da FMR por manovacuometria pela mensuração da Pressão Máxima
Inspiratória (PiMáx) e Expiratória (PeMáx). Os dados foram analisados pelos testes de Mann
Whitney, t de student não pareado e qui-quadrado. Com relação ao IPAQ, 13 indivíduos
apresentaram-se insuficientemente ativos, 31 ativos e 18 muito ativos. Os valores da FMR
mostraram-se diferentes dos preditos, sendo observados pelo aumento em média da PiMáx no
sexo feminino e redução no masculino, além da diminuição da PeMáx em ambos os sexos.
Verificou-se que a amostra apresentou comprometimento da FMR, a qual pode impactar na saúde
desta população, sendo um sinal de alerta, além de recomendar futuras análises dos valores
preditos estabelecidos.
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CORRELAÇÃO ENTRE A SATISFAÇÃO E EQUILÍBRIO DE INDIVÍDUOS PARKINSONIANOS AO
TRATAMENTO EM FORMATO DE CIRCUITO DE TREINAMENTO
KATIANE MAYARA GUERRERO
SILAS DE OLIVEIRA DAMASCENO
ANDRESSA SAMPAIO PEREIRA
CAROLINE NUNES GONZGA
ISABELA BORTOLIM FRASSON
ALICE HANIUDA MOLITERNO
GUILHERME YASSUYUKI TACAO
LÚCIA MARTINS BARBATTO
AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO
A avaliação da satisfação de parkinsonianos e sua correlação com o equilíbrio ainda não estão
estabelecidos, assim, é fundamental utilizar instrumentos capazes de mensurar tais aspectos. O
objetivo foi verificar a satisfação de parkinsonianos em tratamento em Fisioterapia em Grupo no
Formato de Circuito de Treinamento (FGCT) e correlacionar com o equilíbrio. Foi realizada a
avaliação inicial utilizando a Escala Modificada de Berg (EMB) para avaliar o equilíbrio estático e
dinâmico e após a intervenção com FGCT, a segunda avaliação acrescentou-se a Escala de
Avaliação da Satisfação dos Pacientes Abreviada (SATIS-BR) que analisa a percepção dos pacientes
sobre os aspectos dos serviços recebidos, composta por perguntas de caráter quantitativo e
qualitativo. A análise estatística não revelou diferença significante na EMB (p=0,354) e
demonstrou uma correlação fraca entre EMB x SATIS-BR (r=0,057 e p=0,875). A FGCT foi capaz de
manter o quadro clínico na população analisada.
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CORRELAÇÃO ENTRE TAXA METABÓLICA BASAL E VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NO
TREINAMENTO RESISTIDO FUNCIONAL EM INDIVÍDUOS COM SÍNDROME METABÓLICA
MARIANA REIS JOCKNER
ALLYSIÊ PRISCILLA DE SOUZA CAVINA
ALTAIR CUSTODIO JUNIOR
JÉSSICA KIRSCH MICHELETTI
BRUNO RYU TAKAHAMA
JAYME NETTO JUNIOR
FRANCIELE MARQUES VANDERLEI
O exercício físico é uma alternativa não farmacológica para agir sobre os indicadores da síndrome
metabólica (SM). O treinamento resistido funcional (TRF), recruta maior número de grupos
musculares o que pode acarretar maior gasto energético. Portanto, o objetivo desse estudo foi
analisar a correlação entre a taxa metabólica basal (TMB) e a variabilidade da frequência cardíaca
(VFC) no TRF em indivíduos com SM. O estudo foi um ensaio clínico não randomizado, composto
de 32 indivíduos que possuíam SM que foram divididos em grupo treinamento resistido funcional
(GTRF) e grupo controle (GC). A VFC foi coletada com um cardiofrequencímetro sendo
selecionados os índices vagais e para a análise da TMB foi utilizado a bioimpedância. Foi
observado correlação para o índice HF com a TMB somente antes do TRF. Portanto, não existe
correlação significativa entre os índices vagais e a TMB em indivíduos com SM após a realização do
TRF.
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NÍVEL DE DOR, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PACIENTES COM DOR LOMBAR ATENDIDOS EM UM
CENTRO DE FISIOTERAPIA
SILAS DE OLIVEIRA DAMASCENO
JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO
RAÍSSA PUZZI LADVIG
LUANA MARTINS DE PAULA
RENILTON JOSÉ PIZZOL
ANA LÚCIA DE JESUS ALMEIDA
A dor, a ansiedade e a depressão são sintomas que necessitam de atenção na prática
fisioterapêutica, uma vez que estas influenciam na funcionalidade dos pacientes, assim, entendelas se torna ferramenta importante. O estudo tem por objetivo verificar os níveis de dor,
depressão e ansiedade em pacientes atendidos em um centro de fisioterapia. Estudo clínico
transversal, na qual foi aplicado um questionário sociodemográfico, a Escala Visual Analógica
(EVA), a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD) e o Questionário de Roland-Morris
(RM). Sete pacientes participaram e apresentaram pontuação de RM de 18,57 ± 2,63 pontos, HAD
no tópico ansiedade 12,71 ± 5,43 pontos, HAD depressão 9,57 ± 5,22 pontos e a EVA em repouso
apresentou média de 4,42 ± 3,9 pontos de dor e em movimento evidenciou 8,71 ± 0,95. Conclui-se
que a população com dor lombar analisada apresenta alta intensidade de dor, provável ansiedade
e possível nível de depressão.
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O DESEMPENHO DA MARCHA DE HEMIPARÉTICOS CRÔNICOS E A CORRELAÇÃO COM A
RECUPERAÇÃO E O NÍVEL DE COMPROMETIMENTO MOTOR FUNCIONAL
ALICE HANIUDA MOLITERNO
BRUNA DE MELLO PADOVAN
JULIANA DE SOUZA VIANA
ANDRESSA SAMPAIO PEREIRA
KATIANE MAYARA GUERRERO
CAROLINE NUNES GONZGA
SILAS DE OLIVEIRA DAMASCENO
ISABELA BORTOLIM FRASSON
GUILHERME YASSUYUKI TACAO
LÚCIA MARTINS BARBATTO
ROSELENE MODOLO REGUEIRO LORENÇONI
AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO
Em decorrência ao Acidente Vascular Cerebral (AVC) podem ocorrer comprometimentos como
hemiparesia, marcha deficitária, alteração na função motora e descondicionamento físico. No
qual, a marcha é uma das limitações funcionais de maior destaque e desta forma a sua avaliação
torna-se importante para determinar o perfil funcional e consequentemente elaborar um
tratamento adequado. O objetivo deste estudo foi avaliar e correlacionar a capacidade funcional
com o nível de comprometimento motor e funcional de hemiparéticos crônicos. Trata-se de um
estudo transversal que utilizou o Teste de Caminhada de seis minutos (TC6) para avaliar a
capacidade funcional e o Protocolo de Fugl Meyer (FM) para avaliar o nível de comprometimento
motor e funcional. Participaram do estudo 12 hemiparéticos. A análise estatística não revelou
correlação significante entre o TC6 e o FM. Concluímos que o presente estudo revelou a não
correlação entre a capacidade funcional e o comprometimento motor de hemiparéticos crônicos.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E ATUAÇÃO FISIOTERÁPICA EM PACIENTES HOSPITALIZADOS- ANÁLISE
RESTROSPECTIVA
DÉBORA MAYUMI DE OLIVEIRA KAWAKAMI
JUNIOR FRANCISCO DA SILVA
NATÁLIA DAS NEVES ANDRADE
ISABELLA MARIA GONÇALVES SILVA
CAMILA APARECIDA GIBIM
ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA
SUSIMARY APARECIDA TREVIZAN PADULLA
A prevalência de doenças crônico-degenerativas e expectativa de vida tem aumentado, o que está
associado ao maior número de internações entre os idosos. Nesse sentido, a fisitoterapia é uma
alternativa de tratamento nessa população e possui diversas alternativas de reabilitação com o
intuito de favorecer a funcionalidade do paciente. O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil
dos pacientes internados e apontar as técnicas fisioterápicas utilizadas. Este estudo tem caráter
retrospectivo, com análise de prontuários com prescrição de fisioterapia de um hospital público
no período de 2015 a 2017. Observou-se que a maioria dos pacientes são homens, idosos, com
HAS ou mais de um fator de risco, tabagistas/ex-tabagistas, etilistas, com IMC normal, tempo
médio de internação hospitalar de 8 a 19 dias e diagnóstico na especialidade oncologia. As
técnicas mais utilizadas são padrão ventilatório, reeducação diafragmática, mobilização ativa e
deambulação. As técnicas empregadas com maior frequência dependem da participação ativa do
paciente, o que nos permite concluir a importância do fisioterapeuta em unidades hospitalares,
dado o seu perfil incentivador à promoção de atividades que possam reestabelecer a
funcionalidade dos pacientes.
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA
DO IDOSO DO OESTE PAULISTA
ISABELA CRISTINA DUARTE ARAUJO
GISLAINE DA SILVA TORETTO
THAOANE APARECIDA CANO TOLEDO
MARGARETE JARDINETTI DE OLIVEIRA
ALINE DUARTE FERREIRA
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA
O objetivo deste estudo foi descrever o perfil sóciodemográfico, qualidade de vida e nível de
atividade física de idosos do Centro de Referência do Idoso (CRI) comparados aos idosos do Brasil
por plataforma governamental. Estudo comparativo e transversal, incluindo 100 idosos de ambos
os gêneros com idade de 73,2±6 anos. A qualidade de vida foi avaliada pelo questionário
WHOQOL-OLD, o nível de atividade física pelo questionário Baecke e o nível cognitivo através do
Mini Exame do Estado Mental. A análise intergrupos foi realizada pelo teste Qui-quadrado. Para
análise do nível de atividade física utilizou-se o teste Kruskal-Wallis (p < 0,05). Os resultados
sociodemográficos mostraram que escolaridade, estado civil, renda e profissão foram superiores
quando comparados aos dados nacionais e a ausência de dados da população idosa brasileira
sobre nível de atividade física dificultou realizar comparações. Concluiu-se que a amostra
encontra-se em nível igual ou superior na maioria dos perfis da população brasileira. Palavras
chave: envelhecimento, qualidade de vida, exercício, serviços de saúde para idosos, assistência a
idosos.
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QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO EM ACADEMIAS AO AR LIVRE
EM PARQUE A CÉU ABERTO
NATALIA CRISTINA ANDRADE
CARLOS ROBERTO MOREIRA JUNIOR
WILLIAM FREDERICO ALMEIDA KLEBIS
ISABELA CRISTINA DUARTE ARAUJO
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA
ALINE DUARTE FERREIRA
O objetivo do estudo foi avaliar a percepção da qualidade de vida dos idosos praticantes de
exercícios físicos em academias ao ar livre em um parque. A amostra foi composta por 39 idosos,
divididos em dois grupos: G1 (n=19) que realizavam caminhada e G2 (n=20) que realizavam
exercícios nas academias ao ar livre, ambos não supervisionados. O nível de atividade física foi
avaliado pelo questionário internacional de atividade física IPAQ e a percepção da qualidade de
vida pelo questionário SF-36. A análise dos dados foi realizada com o programa SPSS 22.0 (p <
0,05). Não houve diferença significativa entre os grupos na comparação da percepção do estado
geral de saúde, pois apresentaram um estado de saúde de excelente para boa e na comparação da
qualidade de vida, alta pontuação. Concluiu-se que a prática de exercício físico, seja em academias
ou caminhada, gera manutenção da saúde e qualidade de vida para idosos.
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RELAÇÃO ENTRE O ENFRENTAMENTO RELIGIOSO/ESPIRITUAL COM A CAPACIDADE FUNCIONAL DE
HEMIPARÉTICOS SUBMETIDOS À FISIOTERAPIA DE GRUPO NO FORMATO DE CIRCUITO DE
TREINAMENTO
ANDRESSA SAMPAIO PEREIRA
CAROLINE NUNES GONZGA
ALICE HANIUDA MOLITERNO
KATIANE MAYARA GUERRERO
SILAS DE OLIVEIRA DAMASCENO
ISABELA BORTOLIM FRASSON
ISABELLA MENEZES SILVA
GUILHERME YASSUYUKI TACAO
LÚCIA MARTINS BARBATTO
AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO
A área de pesquisa entre a espiritualidade e a doença está cada vez mais em evidência, todavia,
não foi encontrada na literatura a relação entre a espiritualidade/religiosidade com indivíduos
pós-AVE. Correlacionar o Coping Religioso Espiritual com a capacidade funcional dos
hemiparéticos submetidos a Fisioterapia em Grupo no formato de Circuito (FGCT). Estudo clínico
transversal com 8 hemiparéticos crônicas em FGCT. Foi aplicado a avaliação inicial e após 8
semanas de FGCT a avaliação final com a aplicação da escala CRE-Breve e da Timed Up and Go
(TUG). Não houve correlação entre o questionário CRE-breve com o TUG (r=-0,618 e p=0,102), mas
o effect size mostrou um grande efeito clínico (0,94). A FGCT não promoveu melhora na
mobilidade funcional ao final de 8 semanas e nem correlação significante entre CRE e TUG,
todavia, foi evidenciado efeito positivo ao enfrentamento da doença e um grande efeito clínico
entre as avaliações aplicadas.
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TREINAMENTO COMBINADO DE SPRINTS E AGACHAMENTO MELHORA A MODULAÇÃO
AUTONÔMICA CARDÍACA DE JOVENS SAUDÁVEIS
NATANAEL PEREIRA BATISTA
ARYANE FLAUZINO MACHADO
HYGOR FERREIRA DA SILVA
CAIO RUSSO DUTRA RODRIGUES
FLÁVIA ALVES DE CARVALHO
LARISSA RODRIGUES SOUTO
ALTAIR CUSTODIO JUNIOR
CARLOS MARCELO PASTRE
Estudos demonstram efeitos benéficos do treinamento físico sobre a modulação autonômica
cardíaca. O treinamento combinado, caracterizado por diferentes estímulos em uma mesma
sessão, tem sido bem utilizado devido seus benefícios sobre a performance. O objetivo do estudo
foi avaliar a modulação autonômica cardíaca por meio da variabilidade da frequência cardíaca
(VFC) de jovens após um treinamento combinado. 38 jovens saudáveis realizaram seis semanas de
treinamento combinado de sprints e agachamento. A VFC foi avaliada em repouso no início e ao
final do treinamento completo. Os índices RMSSD (root mean square of sucessive differences / raiz
quadrada média das diferenças sucessivas de intervalos RR) e SDNN (standard deviation of RR
intervals / desvio padrão dos intervalos RR) apresentaram aumento estatisticamente significante
após o treinamento (p=0,016; ES=0,410; p?0,001; ES=0,647, respectivamente). Portanto, concluise que o treinamento combinado de seis semanas foi eficaz para melhora da modulação
autonômica cardíaca, avaliada por meio da VFC.
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A INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES MASTECTOMIZADAS
COM PRESENÇA DE LINFEDEMA UTILIZANDO TECNICA DE DRENAGEM LINFATICA MANUAL E
ENFAIXAMENTO COMPRESSIVO
ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS
ARIANE DA SILVA CUNHA
VALÉRIA CARDOSO MOREIRA
O câncer de mama é o segundo tipo mais prevalente em mulheres no Brasil e no mundo. Como
tratamento do câncer de mama é realizado a mastectomia, que tem como objetivo diminuir a
incidência do câncer e melhorar a qualidade de vida das mulheres. A cirurgia de mastectomia
pode gerar consequência como a presença de linfedema. Das várias medidas terapêuticas usadas
para tratamento do linfedema, a mais utilizada é a drenagem linfática manual, outra técnica que
pode ser associada é o enfaixamento compressivo. Esse estudo foi realizado com intuito de avaliar
a qualidade de vida da mulher mediante o linfedema e eficácia da técnica de drenagem linfática
manual mais enfaixamento compressivo no linfedema
Este projeto de pesquisa foi submetido
ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) E Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI). Após ser
aprovada gerou um número de protocolo 4438 e a resolução número 466/12. Foram avaliadas 4
mulheres : paciente 1 com 45 anos, hipertensa, com aparecimento do linfedema 2 anos após a
cirurgia de mastectomia, resultanto em uma cicatriz de 10 cm, realizou 9 sesões de quimioterapia
e 53 de radioterapia, paciente 2 com 52 anos, sem patologias concomitantes, com aparecimento
do linfedema 3 meses após a cirurgia de mastectomia, resultando em uma cicatriz de 20 cm,
realizou 53 sessões de radioterapia, paciente 3 com 63 anos, hipertensa, com aparecimento do
linfedema 1 mês após a cirurgia de mastectomia, resultando em uma cicatriz de 8 cm esta
realizando radioterapia e paciente 4 com 83 anos, hipertensa, com aparecimento do linfedema
uma semana depois da cirurgia de mastectomia, resultando em uma cicatriz de 3 cm, realizou 32
sessões de radioterapia. Foram realizadas 10 sessões de drenagem linfática manual com
enfaixamento compressivo tendo duração de 45 minutos cada, sendo realizada uma avaliação
inicial para identificação do paciente e o seu quadro clinico, avaliação o tamanho do linfedema
através da cirtometria, onde as medições foram realizadas antes e após as sessões, também foi
aplicado o questionário de qualidade de vida SF-36. O questionário SF-36 foi aplicado antes de
começar as intervenções onde não mostrou nenhum ponto negativo que intervém na vida das
pacientes. Conclui-se que a técnica de drenagem linfática manual com enfaixamento compressivo
altera o tamanho do linfedema e beneficia na qualidade de vida da mulher.
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ADEQUAÇÃO ERGONÔMICA DE UM POSTO DE TRABALHO DO SETOR DE ABATE DE BOVINOS
DAYANE CRISTINA NASCIMENTO SILVA
VALÉRIA CARDOSO MOREIRA
ALINE PORTO CARNEIRO
As lesões músculo esquelética relacionadas ao trabalho a DORT(Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho) representa um grande índice de afastamentos do mercado de trabalho
reconhecidos pela previdência social. Devido ao aumento da capacidade de abate das indústrias
frigoríficas, em decorrência do crescimento do segmento de carnes, teve um grande aumento de
contratação de trabalhadores de diferentes níveis de qualificação.A ergonomia e a fisioterapia
assumem um papel importante criando condições favoráveis da relação homem-trabalho. Analisar
os dispositivos e equipamentos, postura, força e ação muscular utilizada pelo funcionário de um
frigorífico, no setor do abate, visando uma melhora após intervenção ergonômica.
Foi
avaliado apenas um maquinário, função única exercida por um magarefe no frigorífico,
especificamente na retirada de medula. Foram analisadas as necessidades ergonômicas referentes
aos riscos ocupacionais, como os movimentos repetitivos e as posições consideradas
desconfortáveis. Os métodos selecionados para a avaliação foram duas ferramentas de trabalho o
RULA (avaliação rápida de membros superiores) e Checklist de Couto que é uma ferramenta de
análise ergonômica do trabalho. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE
88741318.0.0000.5515). Os resultados obtidos por esses métodos foram analisados para
determinar o risco ocupacional ao qual o trabalhador está exposto. Na qual foi preciso uma
intervenção ergonômica, alterando a sua estrutura, tornando-a uma plataforma elevatória.Os
resultados do Checklist de Couto foram obtidos e analisados, sendo identificados alguns fatores de
risco ao trabalhador que possui tarefas invariáveis, com ciclo repetitivo, movimentos de pinça e de
flexão e extensão do punho, principalmente com a mão direita, com pausas inadequadas. O
funcionário precisava realizar amplos movimentos com os membros superiores, além da flexão e
lateralização do tronco, para evitar isso, as ferramentas, controles e peças foram organizadas para
situar-se dentro de um envoltório tridimensional de alcance dos braços. Esse estudo foi realizado
com o intuito de reduzir a sobrecarga imposta ao funcionário obtendo uma melhora no ambiente
de trabalho. Concluímos que foi necessário readequar o ambiente, com medidas simples de serem
resolvidas, com a utilização de materiais e revestimentos, além de substituição de alguns
maquinários, como neste caso a plataforma automática.
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ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO GLICÊMICA E CAPACIDADE FUNCIONAL NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
APÓS INTERVENÇÃO POR MEIO DA REALIDADE VIRTUAL: ESTUDO DE CASO
ALICE HANIUDA MOLITERNO
JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA
LUIZ FELIPE MARQUES NOVAES
LORRANY CAROLINE ROCHA DOS SANTOS
BIANCA PINHAL GALINDO
DYOVANA GOMES PINHEIRO
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
A Insuficiência Cardíaca (IC) esta relacionada a uma disfunção do coração que resulta em déficit de
suprimento sanguíneo para atender as necessidades do organismo, em que apresenta etiologia
diversa, composta por outras doenças também relevantes, como a Hipertensão Arterial (HA).
Diante de sua complexidade, é importante a inserção desses indivíduos em programas de
reabilitação cardíaca (RC) que visam o controle dos fatores de risco e a melhora da Capacidade
Funcional (CF), sendo uma opção terapêutica inovadora, a utilização da Realidade Virtual (RV), já
que esta permite a execução de exercícios em um ambiente tridimensional, por meio da interação
física entre vídeo game e usuário. Considerando os aspectos acima, torna-se pertinente à
implementação da RV na IC para maior conhecimento de seus efeitos. Desta maneira o objetivo do
estudo foi analisar a concentração glicêmica e a CF em um indivíduo com IC submetido à
intervenção terapêutica por meio da RV.
Unoeste. O presente estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética Institucional (CAAE: 62437816.4.0000.5515). Foi avaliado um indivíduo do gênero
masculino, com 53 anos de idade, diagnosticado com IC, e com HA, Diabetes Mellitus tipo 2,
infarto agudo do miocárdio e insuficiência coronariana como patologias concomitantes.
Apresentou peso de 70,3 quilogramas (Kg), estatura de 1,63 metros (M), e índice de massa
corporal de 26,5 Kg/m2. O mesmo foi submetido a 16 sessões de RV, duas vezes por semana, com
duração de 60 minutos (min) cada, onde, os 5 min iniciais e finais foram destinados à verificação
de parâmetros cardiovasculares e os 50 min restantes destinados à terapia com RV, a qual foi
implementada por meio do equipamento Xbox 360® com KinectT, com a utilização dos jogos
YourShapeT (Fitness Evolved) e Dance Central 3T. Foi avaliada a concentração glicêmica por meio
da glicemia capilar antes e após cada sessão e a CF por meio do teste de caminhada de 6 min,
antes e após o período de intervenção com RV. Foi constatado melhora nos dois quesitos
avaliados, em que antes da intervenção a média do valor glicêmico foi de 152,43±50,51 mg/dl e
após foi de 102,06±48,34 mg/dl, já a distância percorrida apresentou inicialmente média de 511 M
e após de 542,67 M percorridos. O emprego da RV como intervenção na RC possibilitou a melhora
do comportamento glicêmico e da CF de um indivíduo com IC, assim demonstrando que essa
alternativa terapêutica pode ser utilizada em protocolos de RC.
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ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA AO
USO DE UM CICLOERGÔMETRO ADAPTADO PARA O LEITO.
JÚLIA LOPES PINHEIRO
KARINA ARIELLE DA SILVA SOUZA
PAOLLA DE OLIVEIRA SANCHES
CLÁUDIA ROBERTA BRUNNQUELL
MAHARA PROENÇA
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tem como principal objetivo a assistência à vida através do
monitoramento e do cuidado intensivo constante de pacientes críticos ou graves. Nesse contexto,
sabe-se que muitos pacientes acabam ficando em repouso prolongado em um leito, o que pode
acarretar em maiores complicações. Assim, estratégias para reduzir a imobilidade no leito, se
fazem necessárias, sendo a mobilização precoce com a utilização do cicloergômetro uma
alternativa eficaz e segura. Verificar a aceitação dos pacientes ao uso de um cicloergômetro
adaptado ao leito de UTI para a mobilização precoce.
Participaram do estudo dois pacientes
(média de 71 anos) internados na UTI, ambos com diagnóstico de AVE isquemico
hemodinamicamente estáveis e sem uso de ventilação mecânica, que foram submetidos a uma
única sessão de exercício ativo de membros superiores e inferiores com o cicloergômetro (sem
carga) com um tempo total de 16 minutos, sendo 8 minutos cada segmento. Sendo avaliado
quanto a pressão arterial sistólica (PAS), frequência respiratória (FR), frequência cardíaca (FC),
saturação periférica (SpO2), ao nível de fadiga e dispneia (escala de BORG), antes, durante e após
o exercício; e ao final da atividade respondeu a um questionário de satisfação em realizar esse
exercício ativo com esse instrumento. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética sob parecer número
2.646.171, CAAE 87944318.0.0000.8123 Mesmo os participantes não se acharem capazes de
realizar a atividade, conseguiram pedalar. Observou-se um aumento das variáveis: PAS(7% e 10%),
FC(4% e 6%), e BORG (5), sendo as maiores alterações quando realizada a atividade com os
membros inferiores, após a atividade com cicloergômetro ativo, MMSS e MMII, respectivamente.
A FR aumentou em 31% somente em MMII. Apesar dessas adaptações, já esperadas, houve 100%
de satisfação em realizar esse tipo de exercício durante o atendimento no ambiente de terapia
intensiva e os pacientes gostariam de realizar essa atividade novamente. Houve alta satisfação
quanto à atividade proposta. E mesmo observando alterações cardiorrespiratórias durante o
exercício ativo com um aparelho de cicloergômetro adaptado para o leito, estas não foram
limitantes à realização da atividade ou resultado em queixas por parte do paciente.
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ATENDIMENTO FISIOTERAPICO COM EFEITO DA REALIDADE VIRTUAL EM MULHER EM PÓSOPERATÓRIO DE CÂNCER DE MAMA: RELATO DE CASO
LUANA CARLA OLIVEIRA TEIXEIRA
LUANA CAROLINA ALVES COELHO
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE
A fisioterapia tem papel primordial no pós-operatório de câncer (CA) de mama. O uso da realidade
virtual (RV) ainda é uma área pouco explorada, principalmente em tratamentos para melhora da
amplitude de movimento (ADM) e força muscular (FM) de membros superiores em mulheres
submetidas a tratamentos cirúrgicos de CA de mama. Descrever um caso clínico que utilizou o
efeito da RV na ADM, FM de membro superior e na qualidade de vida (QV) em uma paciente no
pós-operatório de CA de mama.
UNOESTE O relato de caso teve aprovação ética (sob o
parecer nº 62871816.5.0000.5515, com protocolo n° 3574) Trata-se de um relato de caso, onde a
paciente teve diagnóstico de câncer de mama e foi avaliada por meio de goniometria,
dinamômetro mecânico manual e questionário FACT-B+, antes e após intervenção de oito
semanas com os jogos "EA SPORTST" para Xbox®. Após intervenção, houve aumento na amplitude
de alguns movimentos, força de preensão palmar e da pontuação do FACT-B+4. A RV mostrou-se
ferramenta útil no tratamento das disfunções do pós-operatório de CA de mama. Para avaliar a
QV, esse relato de caso utilizou o questionário FACT-B+4 que permite á mulher no pós-operatório
de CA de mama uma maior percepção de sua posição na vida em relação a sua cultura, sistemas
de valores morais e éticos, objetivos, preocupações e expectativas divididos em domínios: bemestar físico, bem-estar social e familiar, bem-estar emocional, bem-estar funcional, preocupações
adicionais com câncer de mama e preocupações adicionais com braço afetado. Ao decorrer do
acompanhamento do caso observou-se uma evolução deste estudo na RV aplicada no pósoperatório de cirurgia de CA de mama, melhorou a mobilidade do membro afetado, aumentou a
ADM de extensão, abdução horizontal e rotação interna de ombro e a FM, em conjunto com
melhora da postura.
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AVALIAÇÃO POSTURAL E DE EQUILÍBRIO EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON
SUBMETIDOS AO MÉTODO ISO-STRETCHING: RELATO DE CASO CLÍNICO
ISABELLE NOBRE DOS SANTOS
FRANCIELE DE SOUZA OLIVEIRA
STEPHANIE APARECIDA GONÇALVES MEDINA
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA
A Doença de Parkinson (DP) é um distúrbio do movimento neurodegenerativo comum. Estima-se
que em 2020 mais de 40 milhões de pessoas no mundo terão desordens motoras decorrentes
desta doença. O isso-streching tem um grande destaque por se tratar de um trabalho global
adaptado a qualquer idade, e podendo atuar em comprometimentos da DP. O objetivo do estudo
foi avaliar a postura e o equilíbrio de um paciente COM DP utilizando o método isostretching.
UNOESTE Foi obtido aprovação ética para o estudo (protocolo 486/OL). Fez parte
deste estudo de caso um paciente, com idade de 57 anos portador da DP, do sexo masculino,
atendido semanalmente, na clínica de Fisioterapia da Unoeste. O paciente foi a princípio avaliado
através da avaliação postural e fotografado, considerando o plano frontal anterior e posterior,
plano sagital direito e esquerdo e aplicada a Escala de Equilíbrio Funcional de Berg (EEFB). O
paciente foi submetido à 16 sessões do método iso-stretching, com duração de 30 minutos,
divididas em duas vezes por semana e o tempo de cada exercício foi de três séries com uma
respiração completa. Terminado as sessões, o paciente foi avaliado novamente da mesma maneira
para que fosse feita a análise comparativa do antes e após a aplicação do método. Na avaliação
postural inicial foi observada várias alterações posturais no plano frontal e sagital. Após aplicação
do método houve melhora na rotação de tronco, redução de flexão de cotovelo esquerdo e
nivelamento de ombros e ausência de desvio de linha alba, caracterizando melhora postural
(resultados expressos em imagem). Em relação à aplicação da EEFB, na avaliação inicial atingiu 54
pontos que caracteriza independência conforme a escala e após as sessões de iso-stretching, a
avaliação resultou em uma pontuação de 56 pontos, mantendo o escore de independência. Após
protocolo de iso-stretching foi identificada melhora na análise postural e manutenção do
equilíbrio de um paciente com doença de Parkinson.
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COMPORTAMENTO DE ÍNDICES LINEARES DE VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DO
DOMÍNIO DO TEMPO EM UM PACIENTE CARDIOPATA FRENTE À CAMINHADA NÓRDICA.
FERNANDO SOARES PIQUIONE
JANAINE FERNANDA DA SILVA
GIOVANA ROTA COLLEGIO
GABRIELA CAROLINE RODRIGUES SILVA
YGOR ALBERTI DELICIO
ANA LAURA RICCI-VITOR
ERCY MARA CIPULO RAMOS
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
A caminhada nórdica é uma modalidade de caminhada alternativa que utiliza dois bastões e
requer um esforço físico maior que a caminhada convencional. Desta forma, faz-se necessário
investigar o comportamento dos estímulos fisiológicos do nosso organismo, dentre os quais do
comportamento do sistema nervoso autônomo (SNA). O SNA está diretamente ligado a
modulação da variabilidade da frequência cardíaca (VFC), sendo esta uma medida não invasiva
capaz de avaliar situações como treinamento físico e condições fisiopatológicas. A importância
dessa avaliação se dá pela VFC ser um preditor significativo de mortalidade após infarto agudo do
miocárdio. investigar o comportamento de índices lineares de variabilidade da frequência cardíaca
(VFC) do domínio do tempo em um paciente cardiopata que realizou um protocolo de caminhada
nórdica.
UNOESTE paciente do sexo masculino, com 70 anos, foi encaminhado com infarto
agudo do miocárdio ao programa de reabilitação cardiovascular da Clínica de Fisioterapia da
UNOESTE há 4 anos. Para realizar o protocolo de caminhada nórdica, primeiramente, realizou uma
sessão de adaptação com objetivo de estimular a aprendizagem do quanto ao novo método. Após
à sessão de adaptação, foi realizada uma sessão em que foram monitorados os sinais vitais no
início, durante e após, para garantir a segurança do paciente. A modulação autonômica foi
avaliada por índices temporais (RMSSD e SDNN, ms) de VFC selecionados em intervalos de 5min
também antes, durante e após. Como resultado, obtivemos durante o repouso inicial,
RMSSD=10,90 e SDNN= 15,40. Durante a caminhada, ocorreu uma diminuição de ambos os índices
(RMSSD=8,10 vs. 11,30; SDNN=9,30 vs. 13,40) nos intervalos de 5 a 10min e de 20 a 25min
respectivamente. Estes resultados sugerem retirada vagal e redução da VFC global. Já, na
recuperação, os valores quando avaliados a cada 5min até 20min permanecem menores que o
repouso para o (RMSSD=10,30 vs 8,70 vs 9,00 vs 8,80) enquanto que o SDNN (35,30 vs 15,40 vs
15,40 vs 20,60) retornou e aumentou em alguns momentos em relação ao valor basal. Este
trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNOESTE (82266117.2.0000.5515). a
caminhada nórdica produziu efeitos na modulação autonômica do paciente quando avaliado por
índices lineares de VFC no domínio do tempo, demonstrando um comportamento fisiológico.
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DISFUNÇÃO URINÁRIA EM PACIENTE PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA
ERSHILEY DA SILVA LIMA
MARIANE PEREIRA DOS REIS SANTOS
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença do Sistema Nervoso Central (SNC) de causa desconhecida,
em que se tem uma degeneração da substancia branca ocorrendo à destruição da mielina por
anticorpos consequentemente diminuindo os impulsos nervosos. Seus sintomas surgirão de forma
evolutiva, sendo os principais: perda aguda de visão unilateral, tetraplegia ou paraplegia aguda,
hemiplegia, ataxia, alterações sensitivas e sintomas urinários. As disfunções urinárias em pacientes
portadores de EM tendem a ser frequentes, da qual, 90% dos pacientes vão apresentar queixas do
trato urinário. O objetivo deste relato de caso foi identificar e descrever o tipo de disfunção
urinaria presente em portadora de EM e avaliar a qualidade de vida da
mesma.
UNOESTE Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (466/12 e protocolo- 667).
Foram rastreados portadores de esclerose múltipla em atendimento em uma clínica escola de
Fisioterapia. No período de coleta de dados do estudo 3 pacientes apresentavam este diagnóstico,
entretanto apenas uma relatou queixa de perda de urina, sendo então esta a única incluída para o
estudo. A paciente era do sexo feminino, 33 anos com o diagnóstico clinico de EM. Como
instrumentos de medida para avaliar o tipo de disfunção urinária utilizou-se a ficha de avaliação
fisioterapêutica para disfunção urinária, avaliação física para força da musculatura do assoalho
pélvico (MAP), e posteriormente avaliando a qualidade de vida foi aplicado o questionário kings's
Health (KHQ) composto por nove domínios. Foram constatados que a paciente apresentou perda
urina aos mínimos esforços, dificuldade na eliminação de urina e ardor no ato de micção. Ao
exame físico, faz o uso da musculatura acessória. O grau de contração AFA que a paciente obteve
foi grau 1. Nos valores obtidos através do questionário KHQ'S, conseguiu nos domínios de impacto
de incontinência no escore de 66,66 pontos, medidas de gravidade escore de 33,33 pontos,
percepção geral da saúde escore 25 pontos e limitação física/social escore 16,66 pontos. Nos
demais domínios obteve-se escore 0 pontos. A disfunção urinaria em pacientes portadores de EM
esta diretamente ligada à evolução da doença. Este relato de caso demonstrou que a paciente
apresentou incontinência urinaria de esforço, por fraqueza do MAP, o que se difere da literatura.
Este tipo de avaliação em pacientes com EM é importante, para posteriormente, direcionar o
tratamento fisioterapêutico e novos estudos relacionados a este assunto.
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EFEITO DA REALIDADE VIRTUAL SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL DE DIABÉTICOS TIPO 2:
ESTUDO DE CASOS
LORRANY CAROLINE ROCHA DOS SANTOS
JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA
BIANCA PINHAL GALINDO
LUIZ FELIPE MARQUES NOVAES
CAROLINE MARTINS
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
A população mundial com diabetes Mellitus (DM) estima-se em 387 milhões, número esse que
pode atingir cerca de 471 milhões de indivíduos no ano de 2035, tal fato demonstra que esta
síndrome metabólica consiste em um problema de saúde pública devida a sua alta prevalência e
morbimortalidade. É um consenso que para o tratamento da DM, além da dieta e medicação deve
ser incluso o exercício físico, no entanto esta prática é heterogênea em parcela desses indivíduos,
visto que a motivação pode ser uma possível explicação. Sendo assim, recursos terapêuticos
voltados ao uso de tecnologia pode ser uma opção a ser inclusa nos protocolos fisioterapêuticos,
como a realidade virtual (RV), que por meio da interação homem e máquina permite a prática de
exercício físico de maneira motivadora. Assim, vale ressaltar que os relatos do impacto do
exercício físico por meio da RV na composição corporal em diabéticos tipo 2 são escassos. O
objetivo do estudo foi avaliar o efeito da RV sobre a composição corporal de diabéticos tipo
2.
Unoeste. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Institucional (CAAE:
62437816.4.0000.5515, número do parecer 1.865.530). Foram avaliados quatro indivíduos com
Diabetes Mellitus Tipo 2, com idade média de 64±7,31 anos, sendo um do gênero feminino e três
do gênero masculino, média de estatura de 1,6±0,04 metros (M) e peso de 65,82±7,32 (Kg),
apresentando um índice de massa corporal médio de 25,59±1,39 Kg/M2. Os indivíduos foram
submetidos ao treinamento com RV por meio Xbox 360® com KinectT com o uso dos jogos
YourShapeT e Dance Central 3T. Foram realizadas 16 sessões de fisioterapia, duas vezes por
semana, durante oito semanas, com duração de 60 minutos. A composição corporal foi avaliada
no momento basal e final pelo aparelho de bioimpedância tetrapolar da marca Biodynamics®
modelo 310. Os dados foram expressos em média ± desvio padrão. Houve aumento de 0,8±1,58%
do percentual de gordura (28,15±2,70 vs 28,95±2,77), 0,57±0,98 Kg de peso gordo (18,4±1,60 vs
18,97±1,19) e 2,25±5,07 Kg de peso magro (47,42±6,56 vs 49,67±7,86) e diminuição de
0,05±0,77% de porcentagem de água (76,05±1,48 vs 76±1,07) e 1,27±1,52 litros de total água
(36,02±4,64 vs 34,75±5,11). Conclui-se que não foi detectada melhora na composição corporal de
diabéticos tipo 2 após a intervenção com a RV. Esses resultados sugerem que se façam novos
estudos com maior população diabética utilizando a RV como forma de tratamento.

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321

Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
909

Relato de caso clínico
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Ciências da Saúde
Fisioterapia e Terapia Ocupacional

EFEITO DE UMA CONDUTA FISIOTERAPÊUTICA DIFERENCIADA NA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE
UM PACIENTE PORTADOR DE LESÃO MEDULAR: RELATO DE CASO
LUCAS RIBEIRO MALACRIDA
DANILO CASTRIANI SANTOS
FRANCIS LOPES PACAGNELLI
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA
A lesão medular (LM) segundo a American Spinal Injury Assosiation (ASIA) é a diminuição ou perda
da função motora e/ou sensória e/ou anatômica, que pode ser completa ou incompleta, devido ao
comprometimento dos elementos neuronais dentro do canal vertebral. Este estudo visou avaliar
as repercussões na reabilitação com diferentes abordagens.
UNOESTE O estudo obteve
aprovação ética (protocolo CEP: 1470/2012) e constou de um paciente do sexo masculino, 23
anos, que adquiriu a lesão por mergulho em águas rasas, sendo esta diagnosticada uma lesão a
nível neurológico cervical (vertebra C5), classificando-o como tetraplégico. O paciente iniciou a
reabilitação em 2007, sendo avaliado no início e fim de cada ano com as escalas Medida de
Independência Funcional (MIF) e Índice de Barthel (IB). Conforme a evolução foi acrescentada à
conduta, em 2012, a natação e musculação. Verificou-se uma melhora da independência
funcional, observada em 2007, com 81 pontos na MIF e 40 no IB (dependência leve). CAAE:
11309012.0.0000.551; CPDI 1470. O estudo demonstrou a importância da reabilitação na fase
aguda da LM, pois proporciona uma melhora significativa na independência funcional do paciente,
possibilitando-o a inserção em um programa de reabilitação diferenciado, como a natação e
musculação.
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EFEITOS DA CORRENTE RUSSA E DA CORREÇÃO POSTURAL NA FLACIDEZ ABDOMINAL EM
PUÉRPERA DE GESTAÇÃO ECTÓPICA
LAURINEIA SILVA
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO
BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO
A gravidez normal ocorre quando o espermatozoide se funde com o ovulo para dar origem ao ovo,
o qual é implantado no útero. No caso da gravidez ectópica, o ovulo se implanta fora do útero, e
eventos de fortes dores abdominais seguidos de hemorragia, a diferenciam de uma gestação
normal. O útero quando em crescimento, ocorre um alongamento excessivo dos músculos
abdominais e a separação da musculatura abdominal, podendo causar a diástase e
flacidez. Avaliar os efeitos da associação do exercício físico e corrente russa no tratamento da
diástase, flacidez abdominal e correção postural.
PROBIC-UNOESTE Realizou-se um estudo de
caso com uma paciente do sexo feminino, 37 anos de idade, 63,0 kg e 1,64 m, após duas
gestações, sendo a primeira há 14 anos, e puérpera de uma gravidez ectópica diagnosticada no
segundo mês e meio de gestação, a qual passou por uma remoção fetal com cirurgia. Foi feito
avaliação para recolhimento de dados e caracterização sócio demográfico e gineco-obstétrica,
exame físico para análise do músculo reto abdominal. Para a avaliação postural foi utilizado IAP
(Instrumento de avaliação postural) a paciente foi posicionada em pé, com os pés afastados na
mesma distancia do quadril, o olhar na horizontal e membros superiores soltos ao longo do corpo.
A intervenção foi subdividida em 30 minutos de corrente russa (Estimulus - R, HTM Indústria de
Equipamentos Eletro-Eletrônicos Ltda) e 30 minutos de exercícios abdominais e posturais, e assim
realizadas 10 sessões, três vezes por semana, ao longo de quatro semanas. Mesmo por um breve
período gestacional, foi identificada a presença da flacidez abdominal, associada a uma diástase
de 1,5 cm na região supra umbilical, 1,0 cm umbilical e 1,3 cm na região infra umbilical. Também
foram observadas as alterações posturais como: ombro direito elevado; ângulo de thales
assimétrico; rotação de tronco; crista ilíaca assimétrica; ombros protusos; escápula alada e
hiperlordose lombar. Após a intervenção pode observar melhora da diástase, com resultados de:
supraumbilical: 0,2 cm; umbilical: 0,4 cm; infra umbilical: 0,5 cm, e melhora na flacidez abdominal
demonstrada em fotos Associação do exercício físico e a eletroestimulação promoveu efeitos
positivos na melhora da postura, na diminuição da diástase e flacidez abdominal.
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TERAPIA COMBINADA NO TRATAMENTO DERMATO FUNCIONAL DE GORDURA LOCALIZADA NO
PÓS-PARTO: RELATO DE CASO
NATHALIA SOARES DE ALMEIDA
AMANDA MERIS NOGUEIRA
LAURINEIA SILVA
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO
BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO
GABRIELE DE SANTANA SILVA
A gordura localizada não se enquadra entre os padrões de beleza e por isso mulheres encontramse em uma busca incansável pelo corpo perfeito, em troca da melhora da autoestima. A
hipertrofia das células adiposas, leva ao acúmulo dos ácidos graxos no interior do mesmo, estudos
revelam que o excesso de gordura localizada na região abdominal está associado a um risco maior
de doenças, como: dislipidemia, hipertensão e diabetes. Avaliar os efeitos da Terapia Combinada
Heccus® no tratamento da gordura localizada abdominal, no período pós-parto.
PROBICUNOESTE Foram incluídas oito mulheres, com idade entre 22 e 40 anos, sedentárias que
apresentavam gordura localizada e que estivessem no pós-parto em até um ano, não faziam uso
de medicamentos ou dieta para emagrecer. Foram excluídas quatro mulheres devido desistência.
Para a coleta de dados foi utilizada Ficha de Anamnese Corporal CK®, medidas de perimetria e
adipometria abdominais, Bioimpedância, Índice de Massa Corporal (IMC) e registro fotográfico. As
participantes foram submetidas a duas sessões semanais, atingindo 12 sessões e o tratamento
utilizado foi a Terapia Combinada Heccus®. Houve redução de todos os parâmetros avaliados:
peso, medidas de cirtometria e adipometria, bioimpedância e IMC; através do uso da Terapia
Combinada Heccus®. A terapia combinada Heccus® promoveu efeitos positivos na redução dos
valores da composição corporal após o período gestacional.
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A IMPORTÂNCIA DO ALUNO MONITOR NA DISCIPLINA DE ANATOMIA I: RELATO DE EXPERIÊNCIA
AMANDA LIMA NOGUEIRA DOS ANJOS
LARYSSA LIMA BEZERRA
ALINE SANCHEZ FERRARI
ALINE DUARTE FERREIRA
CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN
Anatomia Humana é a ciência que estuda os sistemas do corpo humano, a morfologia, localização
dos órgãos internos e externos, e suas funções. A importância da disciplina de anatomia humana
para os cursos da área da saúde, e em específico para a fisioterapia, é proporcionar a plena
compreensão do funcionamento do corpo humano e seus sistemas, como base para o
entendimento da fisiologia, e compreensão nos diversos processos patológicos que possam
acometer órgãos e sistemas. Devido á complexidade do conteúdo e a demanda de alunos, se faz
necessário o auxílio de monitores nessa disciplina, proporcionando um melhor aprendizado dos
discentes, sendo ainda de suma importância para que os monitores possam ter uma vivência
prática, aprofundando os conhecimentos já adquiridos. O objetivo desse relato de experiência é
demonstrar a importância da disciplina de Anatomia humana I, bem como o auxílio de monitores
durante as aulas práticas, e melhor aprendizado dos discentes. Concluímos que se faz
importante a presença do monitor para auxiliar no desenvolvimento do conhecimento dos
discentes, e para os monitores, a oportunidade da interação e vivência da elaboração das
atividades práticas. Unoeste A monitoria foi desenvolvida nos laboratórios III e IV de Anatomia,
da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), durante o primeiro semestre de 2018, na disciplina
de Anatomia Humana I durante as aulas práticas curriculares e extracurriculares. As bancadas dos
laboratórios eram organizadas com peças anatômicas e manequins, de acordo com o conteúdo do
dia. Os direcionamentos das atividades práticas, sempre organizados anteriormente junto com o
docente, eram realizados de forma dinâmica com auxilio de roteiros e posterior aplicação de
simulados. Os monitores estavam presentes para auxiliar os docentes e discentes, sanando
dúvidas e proporcionando uma melhor fixação do conteúdo.
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ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO ACADÊMICO EM CASO DE SÍNDROME TREACHER COLLINS:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
GABRIELA CAROLINE RODRIGUES SILVA
CÁSSIA KELLY DA SILVA
GIOVANA ROTA COLLEGIO
THAINA APARECIDA AMARAL MAGOSSO
RAFAEL GONÇALES DOMINGOS
MARIA TEREZA ARTERO PRADO DANTAS
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI
A Síndrome de Treacher Collins é um distúrbio hereditário caracterizado por anomalias
craniofaciais e manifestam-se com diversas variáveis clínicas, sendo um distúrbio autossômico
dominante. Estes atendimentos de pacientes com diagnósticos incomuns colaboram na formação
acadêmica, com embasamento para tomada de decisão clínica de casos semelhantes na vida
profissional. Deste modo, é do cotidiano os atendimentos de diversos casos raros na Clínica de
Fisioterapia devido abrangência de encaminhamentos de diversos municípios do Oeste
Paulista. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi relatar a experiência acadêmica durante o
Estágio Supervisionado de Fisioterapia em Pediatria em uma situação clínica em um caso de
Síndrome Treacher Collins. Portanto, esses achados determinaram que é de suma importância a
continuação do tratamento fisioterapêutico a fim de evitar complicações e proporcionar melhora
da capacidade funcional, além de ter promovido aos acadêmicos de fisioterapia capacitação e
novos conhecimentos que, poderão realizar de forma segura e eficaz tratamentos
fisioterapêuticos em casos semelhantes de síndromes genéticas em famílias. Universidade do
Oeste Paulista Durante o estágio supervisionado de Fisioterapia no setor de Pediatria, realizado na
clínica-escola de Fisioterapia da Universidade do Oeste Paulista, no primeiro semestre de 2018, foi
realizado atendimento de um menino com 11 meses de idade, com diagnóstico clínico de
Síndrome de Treacher Collins. O tratamento consistia em exercícios lúdicos que visavam melhorar
o desenvolvimento motor através de técnicas fisioterapêuticas como tapping de deslizamento,
que, auxiliaram o conhecimento acadêmico e possibilitaram novas experiências. Então, sabe-se
que a presença do fisioterapeuta é muito importante não somente no atendimento, mas, também
em passar orientações para que esses pacientes tenham um melhor desempenho nas atividades
do dia a dia, diminuindo o estigma social e favorecendo a autoestima. Devido os
comprometimentos que acontecem em decorrência da síndrome, é comum, apresentarem atraso
no desenvolvimento neuropsicomotor, por isso á fisioterapia busca estimular o desenvolvimento
neuropsicomotor.
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ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO ACADÊMICO EM IRMÃOS ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE
COSTEFF: RELATO DE EXPERIÊNCIA
GIOVANA ROTA COLLEGIO
GABRIELA CAROLINE RODRIGUES SILVA
CÁSSIA KELLY DA SILVA
STEFANI NÓBREGA PERRUD
THAINA APARECIDA AMARAL MAGOSSO
RAFAEL GONÇALES DOMINGOS
MARIA TEREZA ARTERO PRADO DANTAS
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI
Os atendimentos de pacientes com diagnósticos incomuns colaboram na formação acadêmica de
profissionais da saúde, com embasamento para tomada de decisão clínica de casos semelhantes
na vida profissional. Deste modo, é cotidiano os atendimentos de diversos casos raros na Clínica
de Fisioterapia da Unoeste devido abrangência de encaminhamentos de diversos municípios do
Oeste Paulista. Deste modo, o objetivo deste estudo foi relatar a experiência acadêmica durante o
Estágio Supervisionado de Fisioterapia em Pediatria em uma situação clínica de dois irmãos com
Síndrome de Costeff (SC). Em vista disso, após um período de tratamento fisioterapêutico
observou-se melhora do quadro físico e funcional desses adolescentes, porém alguns dos
comprometimentos permaneceram por características da síndrome e pelo encaminhamento
tardio. Portanto, esses achados determinaram que é de suma importância a continuação do
tratamento fisioterapêutico a fim de evitar complicações e proporcionar melhora da capacidade
funcional, além de ter promovido aos acadêmicos de fisioterapia capacitação e novos
conhecimentos que, poderão realizar de forma segura e eficaz tratamentos fisioterapêuticos em
casos semelhantes de síndromes genéticas em famílias. Universidade do Oeste Paulista
(UNOESTE) Foram atendidos durante um semestre dois adolescentes: um do sexo masculino de 16
anos de idade, e outro do sexo feminino de 10 anos com diagnóstico clínico de SC. Ambos foram
encaminhados tardiamente para a clínica anteriormente citada, pois segundo a família já
apresentava diversos comprometimentos motores há muitos anos sem orientação anterior. Após
as avaliações foi possível observar comprometimentos que influenciam diretamente nas
atividades de vida diária como, déficit de equilíbrio na posição em pé, padrão e marcha em
tesoura, espasticidade e movimentos incoordenados. O tratamento constituiu-se numa frequência
de duas vezes na semana com duração de 1 hora cada com objetivo principal de melhorar a
independência funcional na posição ortostática. Foram realizados exercícios ativos livres,
resistidos, exercícios de equilíbrio, treino de marcha, alongamentos, ou seja, todos realizados de
forma dinâmica e lúdica para maior envolvimento da dupla nas sessões.
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ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE UM CASO DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
ASSOCIADO À SEQUELA DE TUBERCULOSE - RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA
DYOVANA GOMES PINHEIRO
GEOVANA LETÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA
ALINE SANCHEZ FERRARI
ISABELA CRISTINA DUARTE ARAUJO
LARISSA LUANNE VICENTINI
CLÁUDIO SPÍNOLA NAJAS
FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é um grande problema de saúde pública, podendo
causar comprometimentos limitantes para qualidade de vida do paciente. Ao associar-se com a
sequela de tuberculose (TB) haverá restrição da função pulmonar, o que agrava os sintomas. A
fisioterapia é fundamental para reabilitação pulmonar desses pacientes, promove diminuição dos
sinais e sintomas e melhor qualidade de vida dos mesmos. Neste contexto tem como objetivo
relatar a experiência acadêmica do atendimento de um caso de DPOC associado à sequela de TB,
vivenciando os benefícios promovidos pela fisioterapia a esse paciente. A prática fisioterapêutica
supervisionada promove experiência aos acadêmicos, para a percepção da importância da
reabilitação pulmonar, para melhora dos pacientes, além de capacitar o acadêmico para futuras
situações com casos semelhantes que possa encontrar em sua vida profissional. Universidade Do
Oeste Paulista - UNOESTE Trata-se de um relato de experiência do atendimento fisioterapêutico
supervisionado. Durante o estágio é possível que o acadêmico entre em contato com diversas
patologias e quando se associa a DPOC com sequela de TB em um caso, essas afecções do pulmão
podem ser limitantes para o portador, provocando vários sintomas, como dispnéia, hipersecreção
e exacerbações com internações hospitalares. No tratamento da fisioterapia na reabilitação
pulmonar o acadêmico realiza o atendimento do paciente 2 vezes por semana, com duração de 1
hora, utilizando como conduta de tratamento exercícios aeróbios e respiratórios, com o objetivo
de diminuir os sintomas apresentados. Esta experiência de atendimento é relevante para a
vivência profissional do acadêmico, pois apesar da função pulmonar não ser recuperada, a
fisioterapia através do exercício físico promove melhora no condicionamento físico, redução de
sintomas e melhora na qualidade de vida. Proporcionando ao acadêmico uma situação concreta
de como a fisioterapia na reabilitação pulmonar tem resultados evidentes.
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ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA SINOSTOSE RADIOCUBITAL BILATERAL CONGÉNITA: RELATO
DE EXPERIÊNCIA
ALINE SANCHEZ FERRARI
ADRICELI MENEZES DA SILVA
FABIANO DOS SANTOS PINHEIRO
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI
É de extrema importância o atendimento de pacientes com diversos diagnósticos e situações que
desta forma contribuem para a mais ampla visão e experiência na formação acadêmica
profissional Fisioterapêutica, possibilitando assim a maior variedade de atendimentos para a
formação profissional. É rotineiro o atendimento de uma mescla de casos na clínica escola de
Fisioterapia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). O objetivo deste relato é demonstrar a
experiência acadêmica no estágio supervisionado em atendimento fisioterapêutico em Pediatria
sinostose radiocubital bilateral congênita (SRB) na clínica escola de Fisioterapia da
UNOESTE. Após os atendimentos notou-se melhora em alguns dos comprometimentos, porém
alguns permaneceram devido a condição da sinostose constatado após busca na literatura
científica a qual descreve que dos 6 aos 12 anos é indicado procedimento cirúrgico juntamente
com reabilitação para a reparação da ausência do movimento de supinação. Deste modo, os
acadêmicos envolvidos vivenciaram prática clínica com reforço do estudo teórico de caso raro,
fato que permitiu a aquisição de habilidade para atuação profissional futura, e para a próprio
processo de continuidade da formação acadêmica. UNOESTE No primeiro semestre de 2018 foi
encaminhado para o serviço da clínica escola um caso de sinostose radiocubital bilateral congênita
(SRB) de um menino de 6 anos e 4 meses de idade. Após as avaliações obtive-se constatação de
comprometimentos que influenciam diretamente nas atividades de vida diária, como déficit na
motricidade fina, ausência do movimento de supinação, diminuição de força muscular e
compensação de movimentos com demais articulações no membro superior homologo, como
ombro e punho. O tratamento se compôs de duas vezes na semana com duração de uma hora,
realizando o tratamento focado em 70% para a motricidade fina (com uso de exercícios resistidos)
e 30% em movimentos globais do membro superior acometido, não permitindo a realização de
movimentos compensatórios, todos de forma lúdica para a maior adesão ao tratamento pela
criança.
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ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO PEDIÁTRICO EM PÓS OPERATÓRIO DE HIPOPLASIA DO
VENTRÍCULO DIREITO RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA
RAFAEL GONÇALES DOMINGOS
GIOVANA ROTA COLLEGIO
GABRIELA CAROLINE RODRIGUES SILVA
CÁSSIA KELLY DA SILVA
THAINA APARECIDA AMARAL MAGOSSO
MARIA TEREZA ARTERO PRADO DANTAS
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI
Os atendimentos fisioterapêuticos de pacientes com diagnósticos raros contribuem na formação
acadêmica de alunos do estágio supervisionado, tornando esta uma das bases para tomada de
decisão clínica em casos semelhantes na vida profissional. Deste modo, é cotidiano os
atendimentos de diversos casos raros na Clínica de Fisioterapia da Unoeste, devido abrangência de
encaminhamentos de diversos municípios do Oeste Paulista. O objetivo deste estudo é relatar a
experiência acadêmica no atendimento fisioterapêutico em um caso de pós-operatório de
Hipoplasia do Ventrículo direito, durante o estágio Supervisionado de Fisioterapia em
Pediatria. Sendo assim, após este período de tratamento fisioterapêutico observou-se a melhora
expressiva do desenvolvimento psicomotor, sendo proporcionado aos acadêmicos que
acompanharam o caso maior conhecimento e experiência em um quadro de pós-operatório de
Hipoplasia do Ventrículo direito, contribuindo assim, para a formação acadêmica destes e para
que possam atuar em casos semelham a este de forma eficaz. Universidade do Oeste Paulista UNOESTE Trata-se de um relato de experiência de alunos do estágio supervisionado, que
acompanharam durante 6 meses o tratamento de uma criança do sexo masculino, com 1 ano de
idade cronológica, encaminhado para clínica de fisioterapia no pós-operatório de Hipoplasia do
Ventrículo direito. O paciente apresentava atraso no desenvolvimento motor e impossibilidade de
permanecer na posição de decúbito ventral, devido à cirurgia. O tratamento foi realizado 2 vezes
por semana com duração de 1 hora cada, com o objetivo de estimular o desenvolvimento motor
global, para isso foram realizados exercícios ativos livres e assistidos nas posições permitidas,
estimulação auditiva, visual e tátil, todos usando objetos e/ou brinquedos para colaborar com o
processo terapêutico. Ao decorrer do tratamento os acadêmicos observaram uma evolução
significativa no quadro, no qual foi possível adquirir as habilidades motoras como sentar, ficar em
pé e andar.
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ATENDIMENTO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
GEOVANA LETÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA
DYOVANA GOMES PINHEIRO
ALINE SANCHEZ FERRARI
THAINA APARECIDA AMARAL MAGOSSO
MARCELO CLÁUDIO AMARAL SANTOS
O estágio é um dos processos pelos quais os acadêmicos passam durante a formação para a vida
profissional sendo extremamente importante para a formação integral do acadêmico, pois cada
vez mais são exigidos profissionais com habilidades e bem preparados. Diante de todo
conhecimento teórico, às vezes é difícil relacionar a teoria com prática, necessitando assim que o
estudante venha a vivenciar momentos concretos para aplicação dos conhecimentos a partir da
análise do cotidiano. Tal experiência resulta em uma oportunidade para conduzir sua escolha
profissional correspondendo com sua aptidão técnica. Relatar a experiência acadêmica durante o
estágio supervisionado. O estágio agrega os conhecimentos científicos e técnicos aos futuros
fisioterapeutas fazendo com que conhecimentos teóricos sejam aplicados na prática e melhor
fixados. O estágio supervisionado é muito além de um simples cumprimento de exigências
acadêmicas necessárias para formação. É uma experiência de crescimento pessoal e profissional,
além de ser um importante instrumento de integração entre universidade, clínica- escola e
comunidade. No estágio houve a formação e incentivo da autonomia e responsabilidade
profissional a partir da prática e da interação com o paciente. Proporcionou também uma maior
consciência em relação aos conteúdos que foram vistos em sala, conteúdos esse que são muito
mais valorizados na prática no estágio. Estágio realizado na área de fisioterapia traumatoortopédica com realização de atividades de avaliação e atendimento. Os alunos avaliaram um caso
pós-cirúrgico de fratura de úmero. Fratura é caracterizada pela interrupção completa ou parcial na
continuidade de um osso. As complicações das fraturas afetam diretamente a atividade de vida
diária e laboral do paciente, provocando atrofia, diminuição da força muscular, encurtamento
muscular, diminuição da amplitude de movimento, edema e rigidez articular. Sendo assim, é de
extrema importância tratamento fisioterapêutico para minimizar essas complicações. Foi
observado na avaliação: edema, dificuldade de realizar os movimentos do ombro, do cotovelo e
dificuldade para fechar a mão. O atendimento foi baseado em exercícios com intuito de melhorar
os comprometimentos e devolver a função do paciente. Logo, esta experiência foi de extrema
importância para a vivência prática acadêmica, uma vez que foi possível constatar que a
tratamento fisioterapêutico conseguiu restabelecer a função e os comprometimentos observados
na avaliação.
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ATUAÇÃO ACADÊMICA EM ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE PACIENTE COM FRATURA
PROXIMAL DO ÚMERO ESQUERDO: RELATO EXPERIÊNCIA.
GIOVANA ROTA COLLEGIO
GABRIELA CAROLINE RODRIGUES SILVA
CÁSSIA KELLY DA SILVA
MARCELO CLÁUDIO AMARAL SANTOS
O ombro é uma articulação que permite grandes amplitudes de movimentos, as desordens
causadas pelo traumatismo na região proximal do úmero podem levar a limitações funcionais,
diminuição de mobilidade, fraqueza muscular e presença de dor, gerando incapacidade funcional
e acarretando na perda de qualidade de vida. Portanto, este relato de experiência diz sobre a
importância do atendimento fisioterapêutico em uma paciente com fratura proximal de úmero,
aplicando na prática toda teoria conhecida, elevando o conhecimento adquirido pelos acadêmicos
de fisioterapia e, permitindo analisar a eficácia do tratamento quando utilizado recursos
apropriados. Conclui-se que foi de suma importância o atendimento fisioterapêutico, visto que,
o tratamento proposto foi eficaz neste caso quando se é utilizado recursos apropriados, e pode
proporcionar capacitação e novos conhecimentos para os acadêmicos que realizaram o
atendimento, onde poderão realizar de forma efetiva e segura tratamentos fisioterapêuticos
semelhantes ao caso. Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) Este atendimento foi realizado
durante o estágio supervisionado de Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia na clínica-escola
de Fisioterapia da Universidade do Oeste Paulista-UNOESTE. Foi atendida uma paciente durante 3
meses, 3 vezes por semana, que apresentava diminuição de amplitude de movimento no membro
superior esquerdo, fraqueza muscular e presença de dor durante os movimentos. O tratamento
constitui-se de calor profundo (micro-ondas) para relaxamento muscular; mobilização articular de
ombro para melhor mobilidade articular; exercícios ativos livres e resistidos nos movimentos de
ombro para ganho amplitude de movimento e força muscular; alongamentos dos músculos da
bainha rotatória para proporcionar melhor flexibilidade e exercícios de propriocepção de ombro
para melhora na cinestesia da articulação. Ao decorrer do tratamento os acadêmicos observaram
uma melhora significativa, no qual houve aumento na amplitude de movimento do membro
superior esquerdo, ganho de força muscular, diminuição da dor e melhor mobilidade para os
movimentos.
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ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA EM RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO IDOSO NA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
PRISCILA FIGUEIREDO CORREIA
FERNANDA CORRÊA YAMASHITA
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES
TUANE MAGALHAES
CAROLINA AUGUSTA FLORINDO
ISABELLA TAKEHARA BRANCO
A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem como foco as ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde dos usuários e da família respaldados pelos princípios do SUS. Os Núcleos
Ampliado de Saúde da Família (NASF-AB) é composto por profissionais de diversas áreas do
conhecimento dentre elas o fisioterapeuta que atuam em conjunto com a equipes da ESF,
compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios adstritos de modo aumentar a
resolutividade, reforçar a territorialização e regionalização. Justifica-se pela importância de
reconhecer as ações que fisioterapeuta é capaz de executar na atenção básica. Apresentar a
atuação do fisioterapeuta do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso, junto
aos profissionais do NASF-AB. Conclui-se que o fisioterapeuta vai além do perfil reabilitador, com
prática integral e interdisciplinar na assistência à saúde do usuário/família o que evidencia a
importância desse profissional na Atenção Básica. O fisioterapeuta realiza discussões de casos
clínicos; auxilia na elaboração das reuniões de equipe e com a comunidade; educação
permanente; apoio matricial; atendimento individual e/ou compartilhado com outros profissionais
na ESF como também em visitas domiciliares compartilhadas; elaboração de Projeto Terapêutico
Singular (PTS); atendimento em grupos operacionais como HiperDia, gestantes e puericultura, e
grupo de dores crônicas; encaminhamentos; ações educativas e práticas corporais em mutirões de
saúde; participação no Programa Saúde na Escola (PSE) e articulação com a rede de saúde.
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AURICULOTERAPIA NO AUXILIO PARA TRATAMENTO COM TABAGISTAS
ANAIAS YUCELIS NAVARRO HERNANDEZ
ANA KARÊNINA DIAS DE ALMEIDA SABELA
O tabagismo é um dos vícios mais ameaçador de todos os tempos, vem desenvolvendo uma série
de complicações tais como: tumores malignos, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares e
doenças celebrais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 17,5 milhões de
pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças cardiovasculares, dentre elas estão os ataques
cardíacos e os derrames. Em meio aos fatores de risco comportamentais causadores das doenças
cardiovasculares, o tabagismo é listado como um dos mais importantes conforme a Organização
Pan-Americana de Saúde (OPAS). O uso de terapias complementares vem ganhando ao longo dos
anos cada vez mais adeptos que buscam técnicas que melhoram a qualidade de vida bem como a
saúde física, mental e energética. Dentre várias técnicas que estão se tornando mais populares
destacamos a Auriculoterapia que é um ramo da acupuntura sistêmica derivada da medicina
tradicional chinesa e tem como base a utilização de pontos reflexos localizados no pavilhão
auricular que quando estimulados, promove uma melhora em dores, parte emocional, combate
alterações gastro intestinais, genito urinárias, pneumológicas. No tabagismo atua nos pontos de
vício, pulmão, metabolismo, circulação, ansiedade, depressão entre outros que ajudam a
minimizar efeitos emocionais. O intuito desta extensão foi proporcionar as discentes do curso de
Estética da Unoeste o conhecimento da aplicação da auriculoterapia na cessação do tabagismo e
atuarem em interdisciplinalidade, além de proporcionar as pessoas tabagistas que participaram do
programa um auxílio emocional para favorecer o processo de cessação. Concluímos que a
auriculoterapia foi eficaz no auxílio da cessação do tabagismo em relação à melhora da ansiedade
e depressão. Esta extensão foi cadastrada e aprovada sob protocolo 09269/2018. Logo após a
aplicação do questionário de HAD (que avalia nível de ansiedade e depressão, realizado no início e
final do projeto), as discentes aplicaram a técnica da auriculoterapia nos pontos estipulados para
auxílio no vício e parte emocional, onde as pessoas permaneciam com os pontos na orelha
durante 7 dias. As sessões foram realizadas de 15 em 15 dias e no final as pessoas foram
reavaliadas para que fosse possível constatar a eficácia da técnica no auxílio da cessação em
relação a parte emocional.
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AÇÃO EXTENSIVA FISIOTERAPÊUTICA - SIMULAÇÃO DE RESSUCITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA
PARA ALUNOS
FERNANDO SOARES PIQUIONE
JANAINE FERNANDA DA SILVA
LUANA VICTORIA DAMACENA DE CARVALHO
DYOVANA GOMES PINHEIRO
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO
ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO VIEIRA
As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo, provocando
situações de urgência e emergência que ameaçam a vida, entre elas, a parada cardiorrespiratória
(PCR). Mesmo com o surgimento de disciplinas que abordem o conhecimento teórico no
atendimento emergencial da PCR, os estudantes ainda sentem-se poucos preparados em realizar
as manobras de Ressuscitação Cardiorrespiratória (RCP). Desta maneira, a Liga Acadêmica de
Fisioterapia em Cardiologia (LAFISC), que representa um projeto de extensão com a finalidade de
proporcionar conhecimentos técnico-científicos relacionados à cardiologia, realizou uma ação
extensionista com o intuito de promover a vivencia da prática do Suporte Básico de Vida aos
estudantes de fisioterapia. O objetivo dessa atividade foi avaliar o conhecimento dos estudantes
de fisioterapia em formação sobre as técnicas de RCP no atendimento da parada
cardiorrespiratória e a experiência prática dos procedimentos da RCP. Conclui-se que, a
simulação de RCP foi eficaz para os acadêmicos, pois o método de avaliação mostrou ser uma
abordagem com resultados positivos, sendo possível identificar uma melhora no desenvolvimento
teórico e prático das habilidades profissionais, solucionando as dúvidas e promovendo uma
melhor autoconfiança e segurança para agir em situações emergenciais. A LAFISC organizou
uma atividade de Simulação de RCP, a qual foi constituída de três fases. Primeiramente, foi
aplicado um questionário adaptado da American Hearth Association, para saber o nível de
conhecimento inicial dos alunos em seguida de forma expositiva foram dadas as instruções
teóricas relacionadas às atividades práticas que seriam vivenciadas em sequências. Na segunda
fase, os estudantes foram divididos em dois grupos (A e B), o grupo A passou por um treinamento
de RCP, simulando casos de urgência e emergência em três estações: utilizando o desfibrilador,
realizando manobras de RCP com o AMBU e checagem de pulso da artéria carótida. Durante a
simulação do grupo A, o grupo B realizava uma leitura de um artigo em sala de aula sobre técnicas
de RCP em um ambiente multiprofissional. Após 40 minutos, ocorreu a troca dos dois grupos,
onde o grupo A realizou a leitura e o grupo B experimentou as estações de simulação. Na última
etapa, todos os estudantes responderam o mesmo questionário aplicado na primeira fase como
forma de avaliação dos conteúdos apresentados.
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AÇÃO EXTENSIVA FISIOTERAPÊUTICA PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL, E ORIENTAÇÃO A HÁBITOS
SAUDÁVEIS DE VIDA.
FERNANDO SOARES PIQUIONE
JANAINE FERNANDA DA SILVA
LUANA VICTORIA DAMACENA DE CARVALHO
DYOVANA GOMES PINHEIRO
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um grave problema de saúde pública, contribuindo para
parte das mortes anuais por doenças cardiovasculares. Cerca de 17 milhões de pessoas sofrem
com HAS, dado este que só aumenta com o passar do tempo. Tendo em vista a grande
importância do trabalho preventivo na HAS, a fisioterapia busca atuar com o objetivo de
prevenção, promoção de saude e reabilitar, por meio de campanhas e ações extensivas para a
comunidade. Essa atividade teve como objetivo, verificar a pressão arterial (PA) e orientar sobre
hábitos de vida saúdaveis de funcionários, e clientes da agência Santander. Deste modo, essa
ação mostrou-se produtiva na conscientização da população sobre a importância de manter
hábitos de vida saudáveis visando atingir o controle da PA e com reflexo na melhora na qualidade
de vida. Além disso, na percepção dos alunos, a vivência deste tipo de abordagem de prevenção
primária a população o capacita um melhor desempenho de suas competências como profissional
da saúde. Liga Acadêmica de Fisioterapia em Cardiologia (LAFISC) é uma ação extensiva a qual
aborda conhecimentos teóricos relacionados às principais patologias cardiovasculares e a vivência
prática da atuação fisioterapêutica na preventação e tratamento dessas patologias. Por esses
motivos, a LAFISC em parceria com a agência 4299, para a Semana Santander no dia dedicado à
saúde, foi realizada a campanha de prevenção da HAS constiuída da aferição da PA e orientações
na prevenção primária para os funcionários e clientes desta agência. Como metodologia, foram
entreguem folders com orientaçôes de hábitos de vida saudáveis para a alimentação e prática de
exercícios físicos. Foram abordados 39 pessoas, das quais 18 apresentaram valores maiores do que
o considerado ideal 120/80mmhg (milímetros de mercúrio), para esses também foi apontado a
necessidade de acompanhamento médico.
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AÇÕES DO FISIOTERAPEUTA RESIDENTE EM SAUDE DO IDOSO NOS GRUPOS OPERATIVOS NA
ATENÇÃO BÁSICA
PRISCILA FIGUEIREDO CORREIA
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA
FERNANDA CORRÊA YAMASHITA
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES
TUANE MAGALHAES
CAROLINA AUGUSTA FLORINDO
ISABELLA TAKEHARA BRANCO
Os grupos operativos são amplamente utilizados na Atenção Básica para a promoção da saúde,
prevenção de agravos, e cuidado continuado. Esses também permitem ações educativas, otimizam
o trabalho da equipe com redução de consultas individuais e possibilita um processo de
aprendizado crescente entre usuário/equipe. Descrever as ações do fisioterapeuta residente nos
grupos operativos na atenção primária e seus impactos. Concluimos a necessidade de implantar
ações efetivas nos grupos operacionais que envolva mais atividades práticas e que estimule a
participação dos usuários/equipe. Para promover o incentivo a pratica de exercícios físicos nos
frequentadores dos grupos Hiperdia foi desenvolvido uma caminhada dinâmica supervisionada
pelo fisioterapeuta e ACS em torno do CRAS durante 30 minutos. Antes do esforço foi verificado a
PA, verificado a escala de Borg e realizado um aquecimento de 5'. Foi evidenciado que os
participantes dessa atividade retornam para a ESF bem dispostos, diminuíram as queixas,
promoveu a socialização e despertou o interesse de participar dos grupos terapêuticos existentes
no bairro. Nos grupos de gestantes e puericultura foi ensinado a técnica Shantala e disponibilizado
uma cartilha sobre o assunto com o intuito de fortalecer o vínculo mãe/bebê e oferecer
alternativas para o alívio de cólicas.
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FISIOTERAPIA COM ATUAÇÃO E ORIENTAÇÃO NA IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA
DENSIDADE ÒSSEA EM MULHERES NO CLIMATÉRIO.
GABRIELA CAROLINE RODRIGUES SILVA
GIOVANA ROTA COLLEGIO
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE
O climatério é definido pela Organização Mundial da Saúde como um processo fisiológico da vida
da mulher que compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo. A
menopausa é um marco dessa fase, correspondendo ao último ciclo menstrual. Para que esse
processo aconteça de forma favorável é importante que alimentação saudável, associada à prática
de atividade física e modos de vida saudáveis sejam os principais elementos para promover saúde
e melhoria da qualidade de vida. A osteoporose vem despontando nas últimas décadas como um
importante problema de saúde pública, principalmente em mulheres. Relatar a experiência e a
importância do conhecimento da osteopenia/osteoporose na fase do climatério. É possível
concluir que é de suma importância a orientação sobre o climatério e as patologias que podem vir
acompanhadas dele, ressaltando que este é um processo fisiológico na vida da mulher e que ele
pode ser bem visto desde que ela esteja acompanhada por uma equipe multidisciplinar que
poderá esclarecer as dúvidas. Este estudo realizado em forma de extensão colaborou para maiores
informações as pacientes além de ter promovido aos acadêmicos de fisioterapia capacitação e
novos conhecimentos. Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) No primeiro semestre de 2018
foi realizado acompanhamento de 15 mulheres que fazem parte do projeto de extensão
"Hidroterapia na Saúde da Mulher" protocolo (08781/2018) cadastrado e aprovado no sistema
gestor de extensão da (UNOESTE), para identificação do conhecimento das mesmas sobre
osteopenia/osteoporose nesta fase. Então, através desta experiência, é possível perceber que a
presença do fisioterapeuta é muito importante não somente no atendimento, mas, também em
passar orientações para que essas mulheres tenham um melhor desempenho nesta fase fisiológica
da vida, auxiliando na diminuição do estigma social e favorecendo a autoestima.
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FISIOTERAPIA NO EDEMA ÓSSEO CONTUSIONAL : RELATO DE EXPERIÊNCIA
ALINE SANCHEZ FERRARI
DYOVANA GOMES PINHEIRO
GEOVANA LETÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA
MARCELO CLÁUDIO AMARAL SANTOS
A pirâmide de aprendizagem de William Glasser descreve que novas informações são mais bem
assimiladas quando o aluno pratica o assunto novo que lhe é apresentado. Desta maneira, a
associação teórico-prático e incentivo ao processo de ensino-aprendizagem durante o conteúdo
ministrado nas aulas teóricas, práticas e estágios constitui um ponto crucial para a formação
acadêmica. Descrever a experiência discente de fisioterapia no atendimento a um caso de edema
ósseo contusional. Visto que o edema ósseo não é um diagnóstico corriqueiramente
encaminhado para o tratamento fisioterapêutico, esta experiência permitiu ao discente consolidar
o aprendizado sobre tal condição, conhecer e aplicar a abordagem correta a um paciente para
melhorar a qualidade de vida e reduzir os comprometimentos que afetavam a rotina diária deste.
Este relato colaborou com a formação acadêmica e o desenvolvimento
profissional. UNOESTE Em maio de 2018 foi encaminhado para o serviço da clínica escola um
caso de edema ósseo contusional do platô tibial medial. O edema ósseo é uma inflamação que
ocorre no tecido ósseo, geralmente associado a uma contusão (pós-traumática), podendo estar
associado a microfraturas, ou seja, fratura das trabéculas internas do osso com a parte externa
preservada. Os alunos de fisioterapia avaliaram o quadro disfuncional e os exames de imagem
(ressonância magnética). A dor ao impacto contra o solo (pisar, correr, pular) e ao movimentar o
joelho em seus extremos foram os principais achados. A proposta de tratamento baseou-se em
eletroterapia, termoterapia e cinesioterapia. Após dois meses de tratamento observou-se
diminuição significativa da dor, melhor mobilidade para os movimentos e modificações positivas
na ressonância magnética.
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MONITORIA: INTERAÇÃO DISCENTE E APRENDIZADO
ISABELA MOREIRA ROTTA
PEDRO VICTOR TONICANTE DA SILVA
BRUNA LETICIA DA SILVA TRINDADE
CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN
FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN
A monitoria é uma atividade extracurricular que o curso de Fisioterapia da Unoeste disponibiliza
aos seus alunos que passaram pela disciplina e obtiveram aproveitamento favorável. Os discentes
selecionados nomeados de monitores, têm a função de auxiliar os novos estudantes para o
entender e domino da disciplina. A disciplina de Anatomia Humana I, uma matéria muito
importante para o curso de Fisioterapia, é necessário que o aluno monitor tenha um bom
conhecimento das estruturas anatômicas do aparelho locomotor, assim, esta atividade
extracurricular beneficia os novos estudantes para um aprendizado mais efetivo e a obter
excelência na disciplina. O monitor tem como objetivo auxiliar o discente a interagir e
compreender o conteúdo ministrado pelo docente. Atuar como aluno monitor nesta matéria é
uma maneira gratificante de gerar uma grande experiência, não só ajudando a sanar dúvidas mas
também promovendo uma interação entre os discentes e ampliando o leque de aprendizagem,
uma vez que o curso de Fisioterapia exige um grande conhecimento das estruturas anatômicas
para uma boa formação profissional. Unoeste As atividades de monitoria são realizadas no
laboratório de anatomia da Unoeste (Universidade do Oeste Paulista), com carga horária de 1
hora/aula. Os monitores colaboram na explicação das peças e estruturas anatômicas direcionadas
ao conteúdo previamente estudado junto ao docente. As aulas acontecem semanalmente no
mesmo horário, dia e local. As peças anatômicas, em ambas as atividades, são disponibilizadas
pelos técnicos de laboratório. A partir daí os monitores atuam com orientação prévia dos
docentes.
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PERCEPÇÕES DO FISIOTERAPEUTA RESIDENTE DO PROGRAMA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO
IDOSO AO PARTICIPAR DE UM GRUPO DE IDOSOS, ASPECTOS PSICOSSOCIAIS.
PRISCILA FIGUEIREDO CORREIA
FERNANDA CORRÊA YAMASHITA
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES
TUANE MAGALHAES
CAROLINA AUGUSTA FLORINDO
ISABELLA TAKEHARA BRANCO
A capacidade de interagir socialmente é fundamental para o idoso, de modo a conquistar e
promover redes de apoio e garantir melhor qualidade de vida. A satisfação com a vida é
influenciada pelo modo como as pessoas se sentem nos relacionamentos interpessoais. Nos
grupos de convivência há possibilidade de estabelecer novos vínculos, compartilhar
conhecimentos e afastar a solidão. Descrever a experiência do fisioterapeuta residente do
programa Multiprofissional em Saúde do Idoso HR/UNOESTE ao participar de um grupo de
convivência de idosos. Foi evidenciada a melhora da convivência entre os idosos, o aumento da
empatia e diminuição do isolamento e do estresse. Evidenciando assim a importância da atuação
interdisciplinar para fortalecer as educações em saúde na integralidade do cuidado. Os
encontros ocorrem uma vez por semana no salão social localizado na Vila Dignidade. Na
oportunidade, é composta uma roda de conversa informal, com a participação dos idosos e sob o
comando e direção do profissional de Psicologia do NASF-AB, com colaboração da profissional de
Fisioterapia da mesma equipe; onde são propostos temas referentes a diversos assuntos da vida
cotidiana e aos privilégios e desafios do envelhecimento. Durante as discussões os idosos são
estimulados a compartilhar vivências, realizações e dificuldades com relação ao tema e a
expressarem opiniões, expectativas e temores de forma a integrar e fortalecer as relações. A cada
semana, dois idosos ficam responsáveis de forma voluntária a levarem algum chá de sua
preferência, para ser compartilhado durante aquele momento. Após a discussão a fisioterapeuta
realiza técnicas de relaxamento, exercícios respiratórios, escalda pés, ensina automassagem e
promove dinâmicas.
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RELATO DA EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO DE EXTENSÃO DO ACOMPANHAMENTO
FISIOTERAPÊUTICO DE LACTENTES DE RISCO
LARYSSA LIMA BEZERRA
JENIFFER NORRAINE SANTIAGO
MARILZA RODRIGUES DA SILVA
KELLY LUCIANE ROCHA DE FREITAS
EDILAINE LOPES
JOYCE MARIANE MARTILIANO SILVA FRUTUOSO
MARIA HELENA SANTOS TEZZA
MIRIELI OLIVEIRA GUEDES
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI
É uma realidade a busca por intervenções fisioterapêuticas pediátricas nas faixas etárias precoces
nos serviços de saúde devido ao aumento da prevalência de crianças com risco para o
desenvolvimento. Fato que também ocorre na Clínica de Fisioterapia da Unoeste. Deste modo,
faz-se necessário uma ação extensiva a fim de preparar adequadamente os alunos para
atendimento e acompanhamento desta população. Deste modo, o objetivo desse projeto foi,
intervir, o mais precocemente possível, no desenvolvimento psicomotor de lactentes e
consequentemente diminuir as chances de instalações de padrões patológicos irreversíveis em
indivíduos de zero á dois anos de idade cronológica. Em vista disso, após um período de
tratamento fisioterapêutico observou-se melhora significativa na reavaliação desses indivíduos, na
Escala Motora de Alberta, após a intervenção fisioterapêutica. Já na avaliação Inventário Portage
Operacionalizado, não houve uma melhora significativa no quadro dos lactentes. Deste modo,
elaborou-se um projeto de pesquisa, o qual se apresenta em analise pelos órgãos da Unoeste, a
fim de colaborar com a elucidação destas questões. O projeto aconteceu na Clínica de
Fisioterapia da Unoeste, no primeiro semestre de 2018, com a participação de 16 lactentes, com
média de idade de 15 meses. Foram utilizados para avaliação, no início do projeto e na reavaliação
no final do mesmo, a Escala Motora de Alberta e o Inventário Portage Operacionalizado, que são
utilizados para avaliar o desenvolvimento psicomotor dos lactentes. Posteriormente, foram
elaborados os objetivos e a conduta terapêutica. A intervenção foi realizada através dos princípios
dos métodos de Bobath e de Integração Sensorial, sendo essa, realizada uma vez por semana.
Também foram confeccionados folders explicativos da condição clínica e do tratamento
fisioterapêutico e orientações domiciliares a ser entregues aos pais
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RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA DO ATENDIMENTO DE UMA CRIANÇA COM SEQUELA DE
PARALISIA CEREBRAL NA REABILITAÇÃO EQUESTRE
STEFANI NÓBREGA PERRUD
SANDRA SILVA LUSTOSA
ROSANA VERA DE OLIVEIRA SCHICOTTI
IVES MINOSSO DE ALMEIDA RAMOS
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI
CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE FRETIAS
MARIA TEREZA ARTERO PRADO DANTAS
A atividade supervisionada no setor de pediatria no curso de graduação de fisioterapia envolve o
atendimento de crianças com sequelas neurológicas na reabilitação equestre, como em casos de
crianças com sequelas decorrentes da paralisia cerebral, que ocasionam desordens no
desenvolvimento motor. Este relato tem como objetivo relatar a experiência acadêmica no
tratamento de uma criança com sequela de paralisia cerebral no projeto de extensão de
Hipoterapia. Portanto, a acadêmica envolvida no projeto de extensão e que atuou no
atendimento da criança, adquiriu conhecimento e experiência com o instrumento de avaliação e
com o método de tratamento, verificando a efetividade deste, com a melhora do quadro de
desenvolvimento motor da criança. Além da experiência acadêmica de trabalho em equipe
multidisciplinar, sendo essencial para o desenvolvimento dos atendimentos na futura
profissão. PROEXT - UNOESTE Trata-se de um relato de experiência do atendimento no projeto
de extensão de "Hipoterapia", incluso no programa de extensão "Atuação Multidisciplinar na
Reabilitação Equestre" da Unoeste em parceria com a Polícia Militar. A acadêmica aplicou a Escala
de Desenvolvimento Motor (EDM) para avaliação do atraso da criança com sequela de Paralisia
Cerebral. Em seguida iniciou-se a reabilitação equestre, sendo realizada por 5 meses, durante 1
vez por semana, com duração de 40 minutos, no Grupamento de Policiamento Montado do 18°
Batalhão da Polícia Militar. As sessões eram compostas por exercícios de motricidade fina,
esquema corporal, fortalecimento muscular, sustentação de postura e manutenção de equilíbrio
proporcionada pela montaria no cavalo, além de exercícios de modulação de tônus como
diagonais resistidas. Após o período de intervenção, a criança foi reavaliada com o mesmo
instrumento, apresentando evolução do seu desenvolvimento.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA DO ATENDIMENTO DE UMA CRIANÇA COM SINDROME DE
DOWN NA RAEBILITAÇÃO EQUESTRE
ERSHILEY DA SILVA LIMA
MARIANE PEREIRA DOS REIS SANTOS
ALICE HANIUDA MOLITERNO
ROSANA VERA DE OLIVEIRA SCHICOTTI
SANDRA SILVA LUSTOSA
IVES MINOSSO DE ALMEIDA RAMOS
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A atividade supervisionada na reabilitação equestre envolve o atendimento de diversos casos com
alterações no desenvolvimento psicomotor, incluindo a Síndrome de Down (SD), que é a mais
frequente das cromossomopatias, a qual apresenta um cromossomo extra no par 21. É comum
estes indivíduos apresentarem hipotonia muscular, desenvolvimento mais lento, atraso na
linguagem e dificuldade de aprendizagem. Diante disso, tem-se a reabilitação equestre como um
recurso terapêutico que proporciona benefícios ao desenvolvimento psicomotor de indivíduos
com SD. Diante disso, o objetivo desta atividade é relatar a experiência acadêmica no tratamento
de uma criança com SD no programa de extensão Atuação Multidisciplinar na Reabilitação
Equestre. Portanto, os acadêmicos envolvidos no programa de extensão e que atuaram no
atendimento da criança, constataram que após a reabilitação equestre, a criança apresentou
melhora do seu quadro clinico. Tornando-se fundamental a experiência de convívio e trabalho em
equipe, além do conhecimento do caso e do método de tratamento (reabilitação equestre) para
sua vida profissional. Proext - Unoeste O presente relato refere-se à experiência adquirida por
acadêmicos no programa de extensão referido (SGEXT nº 08278/2018) da Universidade do Oeste
Paulista, no qual foi realizado o acompanhamento de uma criança do sexo masculino, com 4 anos
de idade e diagnosticada com SD, as sessões ocorreram no Grupamento de Policiamento Montado
do 18° Batalhão de Polícia Militar do Interior, com duração de 50 minutos, uma vez por semana,
em um semestre. A terapia foi composta por alongamentos e exercícios para estímulo do
desenvolvimento, realizados de acordo com as necessidades da criança e executados por
acadêmicos da fisioterapia e fonoaudiologia. Além disso, houve acompanhamento psicológico da
criança e família. Foi aplicada como instrumento para avaliação a Escala de Desenvolvimento
Motor (EDM) antes e após o período de reabilitação equestre, cuja criança apresentou
classificação inferior, posteriormente ao atendimento houve melhora no desenvolvimento
psicomotor da criança.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA DO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM UM CASO DE
SÍNDROME DE WEAVER ASSOCIADO AO AUTISMO
CÁSSIA KELLY DA SILVA
GABRIELA CAROLINE RODRIGUES SILVA
GIOVANA ROTA COLLEGIO
RAFAEL GONÇALES DOMINGOS
THAINA APARECIDA AMARAL MAGOSSO
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DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI
A prática fisioterapêutica supervisionada envolve o atendimento de diversos casos, inclusive casos
raros, como deste relato de síndrome de Weaver associada ao autismo. A síndrome de Weaver
(SW) é uma condição genética caracterizada por alta estatura, comprometimento intelectual
variável, aparência facial característica, idade óssea avançada, entre outras características,
conhecida como síndrome do hipercrescimento, sendo causada por mutações no gene EZH2. O
Transtorno do espectro do autismo é um distúrbio do desenvolvimento neuropsicológico, que
consiste em alterações na interação social, comunicação e presença de padrões restritos de
atividades e interesses. Deste modo, o objetivo deste estudo é relatar a experiência acadêmica
durante o atendimento fisioterapêutico em um caso de síndrome de Weaver associada ao
autismo. Portanto os acadêmicos acompanharam um caso que proporcionou conhecimento e
possibilitou aquisição de habilidades que podem ser utilizadas em casos semelhantes na vida
profissional, sendo vivenciadas formas de avaliação e intervenção que podem ser eficazes para a
reabilitação de casos com diagnósticos associados, como este de síndrome de Weaver com
espectro autista. Universidade do Oeste Paulista - Unoeste Trata-se de um relato de experiência
de alunos do estágio supervisionado, que acompanharam o tratamento de um adolescente do
sexo masculino, com 10 anos de idade, encaminhado para fisioterapia pelo diagnóstico de
Síndrome de Weaver associado ao autismo, sendo realizadas 2 sessões por semana durante 6
meses. A partir dos comprometimentos apresentados pelo paciente foi estabelecido à
programação fisioterapêutica, sendo realizados exercícios de fortalecimento, de equilíbrio em
diferentes planos e exercícios que estimulam a motricidade fina, organização espacial e temporal,
durante esse período os acadêmicos tiveram a oportunidade de conhecer melhor o caso,
aprimorar as técnicas de tratamento necessárias e observaram uma melhora significativa no
quadro resultante do tratamento realizado.

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321

Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
935

Extensão (ENAEXT)
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Ciências da Saúde
Fisioterapia e Terapia Ocupacional

RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA DO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO PSICOMOTOR EM
CRIANÇA NA HIDROTERAPIA
JAQUELINE ANDREIA SOARES
MARCELA SANTOS SILVA
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA
MARIA TEREZA ARTERO PRADO DANTAS
A prática fisioterapêutica envolve o atendimento de diversos casos e com uso de diferentes
métodos de tratamento. A hidroterapia é um destes, o qual pode contribuir no desenvolvimento
psicomotor de crianças com atraso, sendo uma opção viável para evolução deste. Neste sentido, é
fundamental que o acadêmico do curso de graduação em Fisioterapia tenha a experiência clínica
na aplicação e desenvolvimento deste método de tratamento durante a sua formação. Deste
modo, o objetivo deste resumo é relatar a experiência acadêmica do atendimento fisioterapêutico
de hidroterapia em uma criança com atraso do desenvolvimento motor.
Portanto, os
acadêmicos que participaram do projeto e acompanharam o caso, observaram a efetividade de
curto período de sessões de hidroterapia para melhora do desenvolvimento motor de uma criança
com atraso. E, obtiveram conhecimento clínico na aplicação da avaliação com o instrumento
selecionado e experiência no atendimento na hidroterapia, o que possibilita a realização de outros
atendimentos semelhantes na vida profissional. Proext - Unoeste Trata-se de um relato de
experiência de alunos participantes do projeto de extensão "Atividades Aquáticas para Crianças"
(SGEXT nº 08843/2018), o qual foi realizado o acompanhamento de uma criança com diagnóstico
de Atraso do Desenvolvimento Motor. No projeto de extensão foi utilizado para avaliação e
reavaliação da criança o Inventario Portage Operacionalizado (IPO), que analisa as áreas:
socialização, cognição, linguagem, autocuidado e desenvolvimento motor. Após avaliação, foi
realizado curto período de hidroterapia (5 sessões, duas vezes na semana, com duração de 50
minutos cada), sendo a terapia adequada de acordo com os déficits da apresentados pela criança
na avaliação, com diversas atividades de motricidade fina para alcance de objetos, equilíbrio em
tapete flutuante, esquema corporal com atividades que exigem compreensão de partes do corpo,
movimentos globais e bilaterais de membros e uso de música para indicação de noção de espaço e
tempo. Após as sessões a criança foi reavaliada com o mesmo instrumento, com importante
evolução em todas as áreas do IPO.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA DO ATENDIMENTO FISIOTERÂPEUTICO EM AMPUTAÇÃO
TRANSTIBIAL DEVIDO A PSEUDO-ARTROSE
THAINA APARECIDA AMARAL MAGOSSO
CÁSSIA KELLY DA SILVA
GABRIELA CAROLINE RODRIGUES SILVA
GIOVANA ROTA COLLEGIO
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Os atendimentos de pacientes com diagnósticos incomuns colaboram para a formação profissional
do acadêmico, promovendo capacitação, para futuramente ser possível realizar atendimentos em
casos semelhantes. Deste modo, é comum o atendimento de casos raros na Clínica de Fisioterapia
da Unoeste, devido aos encaminhamentos de municípios vizinhos de Presidente Prudente/SP. O
objetivo desse estudo foi relatar a experiência acadêmica durante o estágio supervisionado de
Fisioterapia em Pediatria, em uma situação clínica de amputação transtibial, devido à pseudoartrose. Desta forma, após um ano de tratamento fisioterapêutico foi possível observar evolução
do paciente, que antes utilizava de dispositivo de marcha ao deambular e atualmente faz uso
apenas da prótese. Portanto, é de suma importância continuar com o tratamento fisioterapêutico
a fim de evitar complicações, além de ter promovido ao acadêmico de fisioterapia conhecimento e
capacitação em acompanhar um caso raro, promovendo experiência para realizar uma avaliação e
tratamento de forma segura e eficaz em casos parecidos, além de criar estratégias futuras para
esta situação clínica pediátrica de amputação transtibial, devido à pseudo-artrose. Unoeste Foi
atendido durante dois semestres uma criança do sexo masculino com oito anos de idade,
encaminhada a clínica de fisioterapia após amputação transtibial da perna esquerda. Após as
avaliações foi possível observar comprometimentos que influenciam na atividade de vida diária,
como vestir-se e tomar banho, além da dificuldade ao deambular sendo necessária a utilização da
prótese e muletas. O tratamento fisioterapêutico foi realizado duas vezes na semana com duração
de 60 minutos cada, tendo como objetivo melhorar a posição ortostática sem auxílio. As sessões
eram compostas por exercícios de fortalecimento dos membros superiores e inferiores, exercícios
de equilíbrio e treino de marcha, de maneira lúdica para obter um maior envolvimento da
criança.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE UMA CRIANÇA
COM CRANIOESTENOSE NA REABILITAÇÃO EQUESTRE
MARIANE PEREIRA DOS REIS SANTOS
ERSHILEY DA SILVA LIMA
ALICE HANIUDA MOLITERNO
SANDRA SILVA LUSTOSA
ROSANA VERA DE OLIVEIRA SCHICOTTI
IVES MINOSSO DE ALMEIDA RAMOS
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI
MARIA TEREZA ARTERO PRADO DANTAS
A prática supervisionada na reabilitação equestre envolve o atendimento de diversos casos com
alterações no desenvolvimento psicomotor e/ou neurológicas, como a Cranioestenose, anomalia
congênita caracterizada pelo fechamento precoce das suturas cranianas, impedindo o
desenvolvimento adequado do encéfalo, o que pode comprometer o desenvolvimento
infantil. Deste modo, o objetivo desta atividade é relatar a experiência acadêmica durante o
atendimento multidisciplinar de uma criança com cranioestenose na reabilitação
equestre.
Portanto, os acadêmicos que participaram do programa de extensão e
acompanharam o caso, obtiveram experiência com a escala de avaliação e observaram a
efetividade do tratamento, com a melhora do desenvolvimento motor da criança. Além da
possibilidade de conhecimento clínico e experiência de trabalho em equipe, o que facilita a
realização de outros atendimentos de casos parecidos e o desenvolvimento de trabalho em equipe
na sua profissão. PROEXT - UNOESTE Trata-se de um relato de experiência de acadêmicos
participantes do programa de extensão "Atuação Multidisciplinar na Reabilitação Equestre"
(SGEXT nº 08278/2018), no qual foi realizado o acompanhamento de uma criança com diagnóstico
clínico de cranioestenose. A reabilitação equestre contou com uma atuação multiprofissional por
meio de acadêmicos da fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia da Universidade do Oeste
Paulista. Os atendimentos foram realizados durante 50 minutos, uma vez por semana, por um
semestre, no Grupamento de Policiamento Montado do 18° Batalhão de Polícia Militar do Interior.
As sessões eram compostas de alongamentos, atividades de estímulo do desenvolvimento durante
a montaria, além de manutenção da postura, equilíbrio, ganho de força muscular, estímulo da
linguagem e integração social. Além do acompanhamento e apoio psicológico da criança e família.
Para a avaliação do atraso motor da criança foi utilizada a Escala de Desenvolvimento Motor
(EDM) e após um semestre de intervenção na reabilitação equestre, a criança melhorou o seu
desenvolvimento.
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TERAPIAS COMPLEMENTARES APLICADAS EM UBS: INOVAÇÃO COM A ESTÉTICA
ANA CARLA REMONDINI CARDOSO NOTARNICOLA
LETICIA APARECIDA DOS SANTOS
JESSICA LACERDA DE SOUZA
ANA KARÊNINA DIAS DE ALMEIDA SABELA
Dados epidemiológicos da Organização Mundial de Saúde estima-se que a maioria das doenças
estão associadas direta ou indiretamente a causas emocionais ou estresse ocasionado pela vida
moderna, onde só no Brasil são cerca de 11,5 milhões de pessoas. A inserção das Terapias
Complementares (TC) vem colaborando significadamente na evolução clínica das pessoas adeptas,
melhorando a parte física, mental e energética. As TC visam trata o individuo na sua complexidade
restabelecendo a homeostasia do organismo como um todo. O SUS já está disponibilizando no
sistema o uso de diversas técnicas complementares, entretanto em Presidente Prudente é
oferecido apenas na UBS do Brasil Novo sendo aplicadas pelas discentes do curso de estética da
UNOESTE, que realizam a aplicação de três técnicas: Ariculoterapia (é um método que utiliza
pontos específicos do pavilhão auricular para tratar disfunções do corpo), Reflexologia podal (é
uma massagem feita com a pressão em pontos específicos nos pés) e a Ventosaterapia (técnica
que utiliza de copos que fazem a sucção no músculo, promovendo o aumento da oxigenação e a
nutrição do tecido que causa relaxamento físico e mental). Por ser técnicas que a UBS não
disponibiliza, justifica-se esta extensão pois favorece as TC aos sistemas oficiais de saúde
promovendo aos seus usuários um cuidado continuado e integral da saúde. Promover as
discentes do curso de Estética da Unoeste a vivência em uma UBS com equipe multidisciplinar,
associado a conhecimentos práticos das técnicas, além de melhorar a qualidade de vida dos
usuários, conciliando as TC aos outros serviços básicos de saúde. Através dessa ação as discentes
tornaram-se capazes de desenvolver com segurança cada técnica, tendo vivência com outros
profissionais de saúde, obtendo conhecimento único e proporcionando a população as TC, onde é
nítido a satisfação de cada usuário por receber o tratamento e obter o resultado
satisfatório. Esta extensão foi cadastrada e aprovada sob protocolo 08756/2018. Em um
primeiro momento participamos de uma reunião multidisciplinar com o grupo de hipertensos e
diabéticos, onde é oferecido orientações sobre diversos temas relacionado a saúde, associado a
visitas domiciliares. No segundo momento é prestado o atendimento individual aos usuários
assistidos pela UBS, e é executada a TC que melhor se enquadra com a necessidade de cada
usuário.
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VIVÊNCIA ACADÊMICA INTERDISCIPLINAR EM UM PROJETO DE CESSAÇÃO TABAGÍSTICA: RELATO
DE EXPERIÊNCIA
CAMILA SOTOPIETRO
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ISABELA MARTINS PERUQUE
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O tabagismo é um grave problema de saúde pública, considerado a principal causa de morte
evitável no mundo. Representa um acentuado fator de risco para diversas doenças e reflete
prejuízo na qualidade de vida destes indivíduos. Estudos demonstram que 80% dos indivíduos
tabagistas apresentam o desejo de parar de fumar, porém apenas 3% conseguem sem nenhum
tipo de auxílio. Desta forma, programas de intervenção e abordagem são necessários para reduzir
o número de tabagistas e também as consequências causadas pelo uso do tabaco que causam
impactantes custos aos sistema de saúde. Desenvolver um programa de abordagem e intervenção
a população tabagista na Universidade do Oeste Paulista, além de proporcionar aos acadêmicos a
vivência neste tipo de atendimento. Houve uma taxa de abstinência de 50%, atingindo o
objetivo inicial do projeto. Os alunos que participam vivenciaram uma experiência enriquecedora
para sua prática clínica, aprofundando seus conhecimentos na abordagem intensiva para
tabagistas além de incluir em sua formação um atendimento acolhedor e
humanizado. UNOESTE O projeto ocorreu semanalmente, durante o primeiro semestre de 2018.
Foi realizada avaliação inicial de todos os indivíduos, no qual foram colhidas informações sobre,
dados pessoais, comorbidades, antropometria e histórico de tabagismo. Na segunda etapa foram
ministradas aulas educativas sobre tipos de dependência envolvidas no tabagismo, ganho de peso
durante a cessação, uso de medicação específica, estratégias para a vida sem cigarro. Também foi
determinado um plano de ação, no qual é estabelecido um dia para a parada de fumar. Após a
cessação foram realizadas reuniões em grupo com a aplicação da terapia cognitivo
comportamental, a qual identifica situações risco, aderência ás orientações passadas e
dificuldades no processo de cessação. Em todos os encontros foram aplicados questionários
visando colher informações do cotidiano dos pacientes antes e após a realização da parada. Na
etapa seguinte ocorreu a participação da equipe interdisciplinar, que a cada semana promoveu
orientações em diferentes áreas para os participantes. Participaram das ações os cursos de
Medicina, Odontologia, Nutrição, Fonoaudiologia, Estética e Fisioterapia. O curso de Fisioterapia,
responsável pela coordenação do projeto realizou ações voltadas para a prática regular de
exercício físico para controle de ansiedade e fissura dos participantes.
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A liga acadêmica é uma entidade criada e organizada por acadêmicos, professores e profissionais
que apresentam interesses em comum, especialmente em áreas de especialidade do campo da
saúde. Realizam atividades extraclasses e desenvolvem ações voltadas para a promoção à saúde e
educação, criando oportunidades de trabalhos científicos, didáticos, culturais e sociais no espaço
acadêmico, contribuindo para o desenvolvimento científico e aprimoramento da área da saúde.
Cresce a demanda por profissionais que embasem suas condutas em evidências de alto rigor
científico. A pesquisa científica é fundamental na formação do aluno e já se reconhece que as
atividades pedagógicas que podem trabalhar mais significativamente a produção do
conhecimento são a pesquisa e a extensão. Dessa forma, demonstra-se a importância da vivência
acadêmica neste tipo de atividade. Desenvolver ações voltadas para o aprimoramento do
conhecimento científico dos acadêmicos de Fisioterapia além de proporcionar atividades, eventos,
simpósios voltados para a prática de Fisioterapia baseada em evidências. A Liga apresenta-se
com uma boa alternativa para apresentação e aprofundamento de conhecimento científico. Além
disso esta vivência permitiu ampliação do currículo acadêmico, ampliação do conhecimento de
base indo além da vivência em sala de aula, permitindo contato com diferentes profissionais,
inclusive de outras instituições, ampliando o networking dos acadêmicos.
UNOESTE As
atividades da Liga ocorreram durante todo o primeiro semestre de 2018 e teve suas ações
desenvolvidas quinzenalmente. As ações ocorreram na própria Universidade e foram organizadas
por uma equipe de docentes e uma comissão organizadora de discentes do curso de Fisioterapia
da Universidade do Oeste Paulista. Diversas atividades foram propostas durante sua execução.
Entre as ações pode-se citar: Palestras com convidados internos e externos nas principais
temáticas voltadas para pesquisa na área de Fisioterapia; Discussões de artigos e casos clínicos
além de divulgação de eventos científicos nacionais e Internacionais e elaboração de resumos para
eventos científicos.
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