
Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 203

ARTIGOS COMPLETOS .................................................................................................204 

RESUMOS SIMPLES ......................................................................................................359 

RESUMOS DE PROJETOS ............................................................................................408 

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS.......................................................................................416 

RELATOS DE CASOS.....................................................................................................418 

 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 204

ARTIGOS COMPLETOS 

ANALISE DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM INDIVÍDUOS TABAGISTAS DE 
ACORDO COM O GÊNERO E O GRAU DE DEPENDÊNCIA A NICOTINA...................206 

ANÁLISE DE VARIÁVEL FUNCIONAL E BIOQUÍMICA APÓS SESSÃO AGUDA DE 
EXERCÍCIOS CONCÊNTRICO E EXCÊNTRICO ...........................................................212 

ANÁLISE DO EFEITO DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIO SOBRE AS MEDIDAS DA 
CIFOSE E LORDOSE EM PACIENTES COM ESCOLIOSE IDIOPÁTICA......................220 

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS A PARTIR DA PERCEPÇÃO DO PROFESSOR DA REDE REGULAR DE 
ENSINO DE PRESIDENTE PRUDENTE.........................................................................227 

AVALIAÇÃO DE CONDIÇÕES DE SAÚDE DE INDIVÍDUOS COM DPOC POR MEIO DE 
CORE SET DA CIF..........................................................................................................234 

AVALIAÇÃO PRECOCE DO PÉ DIABÉTICO: PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES.....242 

CARACTERIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA EM SERVIDORES 
UNIVERSITÁRIOS ..........................................................................................................249 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE NO DOMÍNIO DE 
ATIVIDADES E PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DO “TORNEIO REGIONAL DE SÃO 
PAULO DE BASQUETEBOL SOBRE RODAS”...............................................................257 

CORRELAÇÃO DE VARIAVÉIS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL EM HIPERTENSOS 264 

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E SUA RELAÇÃO COM A POSTURA ............270 

EFEITO DO TREINAMENTO E DA RESTRIÇÃO HÍDRICA NO MÚSCULO 
GASTROCNÊMIO DE RATOS ........................................................................................277 

EFICÁCIA DE UM PROGRAMA DE FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA QUALIDADE DE 
VIDA EM MULHERES MASTECTOMIZADAS ................................................................284 

ESCOLIOSE IDIOPÁTICA: CORRELAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS DE GIBOSIDADE E 
CURVATURAS DA COLUNA VERTEBRAL NO PLANO SAGITAL ................................291 

FATORES DE RISCOS CARDIOVASCULARES DE INDIVIDUOS HIPERTENSOS......298 

HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DE FIBROMIALGIA – ENFOQUE PSICOLÓGICO
.........................................................................................................................................304 

HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DE PORTADORAS DE FIBROMIALGIA..............310 

PERFIL DE PORTADORES DE OSTEOATRITE DE JOELHOS ....................................317 

PERFIL DE PUÉRPERAS AVALIADAS PELA FISIOTERAPIA EM UMA MATERNIDADE 
DE PRESIDENTE PRUDENTE .......................................................................................323 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO QUANTO A REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO FÍSICO E 
PATOLOGIAS CARDIOVASCULARES EM BAIRROS DE PRESIDENTE PRUDENTE.329 

QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA 
CRÔNICA APÓS TREINAMENTO RESISTIDO E DESTREINO.....................................335 

RESPOSTA AGUDA DE VARIÁVEIS FUNCIONAIS EM EXERCÍCIO MÁXIMO DE 
CONTRAÇÃO CONCÊNTRICA VERSUS EXCÊNTRICA...............................................343 

RESPOSTA AGUDA DO TRANSPORTE MUCOCILIAR DE PACIENTES COM DOENÇA 
PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA SUBMETIDOS A UMA SESSÃO DE EXERCÍCIO 
AERÓBIO ........................................................................................................................351 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 205

 
 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 206

ANALISE DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM INDIVÍDUOS TABAGISTAS DE 
ACORDO COM O GÊNERO E O GRAU DE DEPENDÊNCIA A NICOTINA. 

] 
Vinícius Gustavo Gimenes Turato; Dionei Ramos; Marceli Rocha Leite; Juliana Nicolino; 
Fernanda Maria Machado Rodrigues, Alessandra Choqueta de Toledo; Ercy Mara Cipulo 
Ramos. 

 
Instituição de Origem: Faculdade de Ciências e Tecnologia Fct/Unesp – Campus de Presidente Prudente – 
SP. Orgão de fomento: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)/CNPQ. E-mail: 
vinicius_gimenes3@hotmail.com 
 
 
Resumo 
O tabagismo associa-se a altas taxas de morbimortalidade. Entre estas destacam-se os 
transtornos psicológicos ansiedade e depressão. Avaliar níveis de ansiedade e depressão 
em tabagistas de acordo com gênero e grau de dependência. 175 tabagistas foram 
avaliados quanto ao grau de dependência e ao nível de ansiedade e depressão. Para 
comparar níveis de ansiedade e depressão entre os gêneros aplicou-se teste de Mann 
Whitney e, nos diferentes graus de dependência, teste Kruskall-Wallis com pós-teste de 
Dunn. Nível de significância considerado foi 5%. Os níveis de ansiedade (p=0,0006) e 
depressão (p=0,0001) foram maiores na população feminina. Tabagistas com 
dependência grave mostraram maiores níveis de ansiedade (p=0,0133) e depressão (p= 
0,0006) do que os dependentes leves; além de maiores níveis de depressão que os 
dependentes moderados (p=0,0006). Os níveis de ansiedade e depressão foram maiores 
na população feminina e em indivíduos que apresentaram maior dependência. 
Palavras-chave: Ansiedade, Depressão e Dependência à nicotina. 
 

 

Introdução E Justificativa  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 30% da população adulta 

mundial é fumante1. O tabagismo é considerado a principal causa de morte prevenível1, 2, 

além de ser responsável pelo agravamento de várias doenças3. Portanto, o tabagismo é 

um problema de saúde pública mundial que está relacionado a altas taxas de morbidade e 

mortalidade2, 4, além de consequências biológicas e socioeconômicas alarmantes1, como, 

por exemplo, os gastos da saúde pública relacionados com o tabaco. 

Entre as comorbidades associadas ao tabagismo pode-se citar: câncer, doenças 

respiratórias, doença cardíaca coronária, acidente vascular cerebral5, além de transtornos 

psicológicos como ansiedade e depressão2, 6. 

Há diferentes hipóteses acerca da natureza da associação entre tabagismo e 

depressão. O tabagismo pode auxiliar como uma espécie de auto-medicação para o alívio 

de sentimentos de tristeza ou humor negativo. Há evidências que o uso de nicotina 

interfere nos sistemas neuroquímicos o que, por sua vez, afeta circuitos neurais, tais 

como mecanismos reforçadores associados à regulação de humor7. 
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Existe também a evidência de associação entre tabagismo e ansiedade, apesar de 

essa relação ainda ser menos consistente, em comparação com a relação 

tabagismo/depressão8, 9.  

Os fumantes deprimidos podem fumar para aliviar seus sentimentos negativos e, 

por conseguinte, o tabagismo para esses indivíduos torna-se reforçador. Assim, outra 

hipótese vem sendo apresentada por alguns estudiosos: uma série de variáveis comuns, 

como fatores genéticos e psicossociais, que contribuem para a expressão de ambos: 

tabagismo e depressão7, 10. 

Considerando-se, então, que os transtornos de ansiedade e os de humor são 

comumente encontrados em associação com a dependência de tabaco e que há uma 

relação destes fatores com o gênero, este estudo teve por objetivo avaliar os níveis de 

ansiedade e depressão em homens e mulheres e em diferentes graus de dependência à 

nicotina4. 

 

Objetivo 

Avaliar os níveis de ansiedade e depressão em tabagistas de acordo com o gênero 

e grau de dependência à nicotina. 

 

Métodos 

Foram avaliados 175 tabagistas (72 homens e 103 mulheres; idade 48±12 anos; 

IMC 26±4 kg/m2 e 32±27 anos/maço) participantes de um programa de orientação e 

conscientização anti-tabagismo da FCT/UNESP, fundamentado na terapia cognitivo-

comportamental em grupo. Após esclarecimentos dos objetivos e métodos da pesquisa, 

os tabagistas assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da própria instituição (protocolo 215/2007). 

Os tabagistas foram divididos de acordo com o gênero e com o grau de 

dependência à nicotina, avaliado por meio do Questionário de Tolerância de Fagerström. 

O teste consiste de seis questões, duas pontuadas de 0 a 3 e as demais de 0 a 1. Os 

pontos de corte deste instrumento permitem classificar a dependência à nicotina em 3 

graus: leve: 0-4; moderado: 5-7; grave: 8-102. 

Os níveis de ansiedade e depressão foram avaliados pela The Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS). A HADS é uma escala auto-administrada que contém 14 itens, 

sendo que sete desses itens descrevem sintomas de depressão e os outros sete, 

sintomas de ansiedade. As respostas para cada questão variam de 0 a 3 de acordo com a 

resposta da pessoa a cada afirmação. A pontuação de cada domínio varia de 0 (sem 
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depressão ou ansiedade) a 21, onde valores maiores ou iguais a 9 indicam provável 

diagnóstico clínico de depressão ou ansiedade11. 

 

Análise Estatística 

Foi utilizado o programa GraphPad Prism para a análise dos dados. Para comparar 

os níveis de ansiedade e depressão entre os gêneros, foi aplicado o teste de Mann 

Whitney e, nos diferentes graus de dependência à nicotina, foi realizado o teste Kruskall-

Wallis com pós-teste de Dunn. O nível de significância utilizado foi de 5%. 

 

Resultados 

Tabela 1. Caracterização da amostra quanto idade, IMC, relação anos/maço expressos 

em valores de média e desvio-padrão. 

  

Masculino 

 (n= 72) 

Feminino 

 (n= 103) 
p 

IDADE (anos) 47,2 ± 13,8 48,6 ± 10,6 0,3757 

IMC (kg/m2) 26,4 ± 4,1 26,5 ± 4,9 0,8464 

Anos/maço 31,5 ± 22,7 33,6 ± 30,1 0,9551 

   Legenda: kg = quilograma; m = metro; IMC = índice de massa corpórea 

 

Os níveis de ansiedade (p=0,0006) e depressão (p=0,0001) foram maiores na 

população feminina do que na masculina. Também houve diferença nos níveis de 

ansiedade e depressão quando comparados indivíduos de acordo com o grau de 

dependência. Tabagistas com dependência grave mostraram maiores níveis de 

ansiedade (p=0,0133) e depressão (p=0,0006) do que os dependentes leves; além de 

maiores níveis de depressão que os dependentes moderados (p=0,0006).  

 

Figura 1 e 2. Níveis de ansiedade e depressão em relação ao gênero. 
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Figuras 3 e 4. Níveis de ansiedade e depressão em relação ao grau de dependência à 

nicotina. 

 

Discussão 

No presente estudo foi observado que os níveis de ansiedade e depressão foram 

maiores na população feminina do que na população masculina, além de que tabagistas 

com dependência grave mostraram maiores níveis de ansiedade e depressão do que os 

dependentes leves; além de maiores níveis de depressão que os dependentes 

moderados. Assim, pode-se observar que as comorbidades psiquiátricas estão presentes 

e são fatores importantes a serem considerados no contexto do tratamento do tabagismo. 

Estudos realizados anteriormente demonstraram que a dependência à nicotina está 

associada de forma diretamente proporcional aos sintomas de ansiedade e depressão2 

bem como, relacionadas com o gênero do indivíduo fumante12. 

Wilhelm et al (2003) e Issa et al (2007), observaram que mulheres tabagistas 

apresentam aproximadamente o dobro de ansiedade e depressão em relação aos 

homens tabagistas: 67% versus 38%, respectivamente12, 13. 

Segundo estudo realizado por Monteiro et al, é necessário maior atenção das 

políticas públicas para a população feminina de tabagistas, já que no que diz respeito ao 

tabagismo feminino, verifica-se que houve maior redução no tabagismo entre os homens 

do que entre as mulheres14. Conforme relatado no estudo de Castro et al (2008)4, a 

depressão só está associada à gravidade da dependência nas mulheres e a ansiedade 

está associada à gravidade da dependência de nicotina tanto para os homens como para 

as mulheres.  
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A nicotina, após aspirada, atinge o cérebro em aproximadamente 9 segundos, onde 

se liga a receptores colinérgicos nicotínicos. A ativação desses receptores, localizados em 

neurônios dopaminérgicos, reforça a auto-administração pois constitui o sistema de 

recompensa cerebral, que estimula maior liberação de dopamina, determinando a 

sensação de prazer ligada ao ato de fumar1. 

Sendo assim, indivíduos com maior grau de dependência à nicotina apresentam 

maior prevalência de sintomas psicológicos (ansiedade e depressão) em comparação à 

indivíduos com menores graus de dependência4, o que se assemelha aos resultados 

obtidos nesse estudo. 

 Deve-se destacar que as associações encontradas trazem implicações tanto sobre 

a avaliação e o diagnóstico quanto ao tratamento do tabagismo para ambos os sexos. No 

momento em que se reconhece a necessidade de uma abordagem conjunta do tabagismo 

e de suas comorbidades psiquiátricas como a ansiedade e depressão, deve-se defender, 

junto à comunidade científica, a importância da avaliação desses sintomas em homens e 

mulheres tabagistas15.  

 

Conclusão 

Mulheres tabagistas apresentam maiores níveis de ansiedade e depressão quando 

comparadas com homens tabagistas. Dependentes graves mostraram maiores níveis de 

ansiedade que dependentes leves e maiores níveis de depressão do que tabagistas com 

dependência leve e moderada. 
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Resumo  
Analisar e correlacionar os efeitos de sessões agudas de exercício resistido entre grupos 
com predomínio de contração concêntrica e excêntrica sobre condição funcional (força) e 
marcador de lesão muscular creatina quinase (CK). 40 indivíduos divididos em grupos 
(concêntrico ou excêntrico) realizaram uma sessão de exercício, composta por três séries 
de uma repetição a 100% de 1RM. As variáveis funcional e bioquímica foram analisadas 
entre 24 e 96 horas pós-esforço. Foi considerado o nível de significância de 5%. Verificou-
se diferença significante na comparação entre os grupos apenas na quantidade de CK, 
nos seguintes momentos: 48 (CC: 111,30U/l; CE: 62,85U/l), 72 (CC: 105,44 U/l; CE: 
50,05U/l) e 96 horas (CC: 83,39 U/l; CE: 43,92). Concluiu-se que houve diferença 
significante entre os grupos concêntrico e excêntrico apenas em relação à quantidade de 
CK liberada, com maior magnitude após realização da sessão com ênfase na contração 
excêntrica.  
Palavras-chave: força muscular, marcador biológico, exercício físico. 
 

 

Introdução 

Exercícios resistidos são realizados visando à melhora das funções musculares por 

meio de sobrecargas, sendo utilizados tanto na prática esportiva quanto em processos de 

reabilitação e constituem-se, predominantemente, por contrações concêntricas e 

excêntricas (1). 

Estudos têm demonstrado que exercícios excêntricos são mais eficazes que os 

concêntricos no que diz respeito ao ganho de força, pois promove maior ativação neural, 

rigidez ligamentar e tendínea, o que indica que ações excêntricas podem ser benéficas 

em processos de reabilitação (1-4). 

Farthing e Chilibeck (5) compararam os efeitos de sessões de exercícios de 

contração concêntrica versus excêntrica de mesma intensidade para os músculos flexores 

do cotovelo e verificaram que os estímulos de natureza excêntrica produziram maior 

hipertrofia muscular do que o concêntrico. 

Apesar das vantagens apresentadas do exercício excêntrico em relação ao 

concêntrico, estudos (6,7) mostram que o trabalho excêntrico pode induzir lesões à 

musculatura que são caracterizadas pela diminuição da produção de força e dor. 
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Tricoli (8) afirma que a dor muscular tardia após exercício excêntrico tende a 

aparecer dentro de 24 horas, alcançando seu pico entre 48 e 72 horas e pode persistir de 

5 a 7 dias após o exercício (9,10). Dor e desconforto associados com dor muscular tardia 

são usualmente muito severos nas regiões músculo-tendíneas e podem estar associados 

ao aumento da enzima creatina quinase (CK) no sangue, como conseqüência de dano 

muscular (11). 

Além do exposto, respostas imediatas a partir de exercícios localizados de alta 

intensidade de esforço podem fornecer leituras importantes sobre a dinâmica de trabalho 

a ser realizada em sessões subsequentes. Em alguns casos, faz-se a opção por trabalhos 

resistidos com elevadas cargas para potencializar ganhos de força muscular (1,12) ou 

intensificar respostas sobre tendões ou ligamentos (6,13) e, neste sentido, parece 

adequado conhecer detalhadamente os resultados, tanto positivos quanto negativos, de 

diferentes tipos de contrações e buscar, a partir disso, a relação custo benefício entre 

ambos. 

 

Objetivo 

Analisar e correlacionar os efeitos de sessões agudas de exercício resistido entre 

grupos com predomínio de contração concêntrica e excêntrica sobre condição funcional 

(força) e marcador de lesão muscular (CK). 

 

Metodologia 

Participaram do estudo 40 indivíduos do sexo masculino, classificados como 

fisicamente ativos por meio do IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) (14). O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia - FCT/UNESP (processo 20/2010).  

Os voluntários foram distribuídos aleatoriamente, em dois grupos, de acordo com o 

tipo de contração predominante realizada durante o exercício. O grupo contração 

concêntrica (CC) foi composto por 20 indivíduos, com média de idade de 22,09±2,98 

anos, peso 69,09±9,46 kg, estatura 1,73±0,06 e IMC 23,08±3,06kg/m² e o grupo 

contração excêntrica (CE) por 20 indivíduos, sendo a média de idade 21,05±2,37 anos, 

peso 73,00±8,76kg, altura 1,76±0,09 m e IMC 24,03±2,53 kg/m², caracterizando assim, 

grupos homogêneos. 

Anteriormente a realização da sessão, uma semana foi destinada, exclusivamente, 

para realização do teste de 1RM e familiarização dos sujeitos com o equipamento, testes, 

e protocolo de exercício, para que então, os dois grupos fossem submetidos a uma única 
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sessão de exercício máximo localizado para o membro inferior não-dominante, composta 

por três séries de uma repetição a 100% de 1RM. 

O grupo CC realizou a extensão do joelho em três segundos, retornando o 

movimento em um segundo e o contrário ocorreu para o grupo CE, sendo um segundo 

para extensão e três para o retorno. Esta opção foi baseada no estudo de Corvino et al 
(15), no qual identificaram maiores valores de desenvolvimento de força em menores 

velocidades durante a realização de amplitudes de movimento.  

Para determinação da força muscular isométrica máxima, analisada entre os 

momentos 24 a 96 horas após a sessão, foi utilizado o dinamômetro digital portátil DD 300 

(Meditec, São Paulo, Brasil). O voluntário foi orientado a realizar uma sequência de três 

contrações isométricas máximas, em direção à extensão do joelho com o membro inferior 

não dominante, tendo duração de cinco segundos cada, e intervalos de 30 segundos 

entre elas, conforme sugerido por Parr et al (12). Isto se repetiu nas angulações de 120°, 

90º e 60º de flexão de joelho, respectivamente, definidas a partir de um goniômetro. Entre 

estas angulações foi respeitado um intervalo de cinco minutos, e o maior valor obtido 

entre as três medidas foi considerado.  

Para análise da CK, amostras de 5 mL de sangue foram coletadas da veia 

antecubital por um profissional habilitado (enfermeiro) antes, 24, 48, 72 e 96 horas após a 

sessão de exercícios(16-18). Após a coleta, as amostras foram mantidas a 4°C até 

centrifugação a 1500 rpm, durante 10 minutos a 4°C para obtenção do plasma, que foi 

armazenado a -20°C até a realização das análises(19). Tais dinâmicas de coleta já foram 

executadas em estudos prévios no sentido de identificar o comportamento de marcadores 

biológicos numa linha temporal de evolução, caracterizando condições agudas e/ou 

crônicas (16,18,19). 

Os aumentos da atividade da CK no plasma resultam exclusivamente de lesão do 

músculo esquelético(20). A investigação de possível lesão muscular gerada pelos 

exercícios de natureza excêntrica versus concêntrica foi realizada através da avaliação da 

concentração de CK total e músculo esquelética (pela subtração da miocárica), utilizando-

se 0,05 mL da amostra adicionada a amostra pré preparada (kits CK-NAC, CKmb-NAC,  

Bioliquid) para leitura em espectrofotômetro SP-220( Biospectro, São Paulo, Brasil). 

Inicialmente, foi testada a distribuição dos dados quanto à normalidade por meio do 

teste de Kolmogorov-Smirnov. Para comparação das variáveis entre os grupos 

concêntrico e excêntrico (antropométricas e idade, CK, força) foi adotado o Teste t de 

student para dados paramétricos e Mann-Whitney para dados não paramétricos. Para 

análise dos valores das variáveis (força e CK) dentro de cada grupo nos diferentes 
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momentos foi adotado o teste de Análise de Variância para medidas repetidas 

complementado com o teste de comparações múltiplas de Dunn. Para analisar a 

correlação entre variável funcional e marcador biológico foram opções o Teste de 

Correlação Linear de Pearson (quando houvesse distribuição normal) e o Teste de 

Correlação Linear de Spearman (quando não houvesse distribuição normal dos dados). 

Foi adotado o nível de 95% de significância. 

 

Resultados 

Creatina Quinase 

Comparando os dois grupos, observa-se diferença significante dos valores de CK 

do grupo concêntrico em relação ao excêntrico nos momentos 48, 72 e 96 horas. No 

grupo contração concêntrica, houve aumento significante nos momentos 24, 48, 72 e 96 

horas em relação ao momento basal. No grupo contração excêntrica, houve diferença 

significante nos momentos 24 horas, 48 horas e 72 horas em relação ao momento basal. 

 

Tabela 1. Mediana e valores mínimo da  Creatina Quinase  segundo grupo e momento de 

análise 

 Momento de coleta 

Grupo Basal 24h 48h 72h 96h Valor p 

Conc 56,38 a 

(20,59; 

111,30) 

68,65 ab 

(24,59; 

199,75) 

111,30 c 

(30,16; 

568,86) 

105,44 c 

(21,38; 

199,75) 

83,39 b 

(0,00, 

139,54) 

p<0,001 

Exc 44,34 a 

(2,31; 

129,47) 

70,08 b 

(22,11; 

274,92) 

62,85 b 

(0,00; 

218,71) 

50,05 ab 

(0,00; 

140,72) 

43,92 a 

(6,02; 

96,10) 

p<0,001 

Valor p 

(grupo) 

p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,01 p<0,01  

a/b – diferença estatisticamente significante em relação ao momento de avaliação (p<0,05). 

c – diferença estatisticamente significante em relação ao grupo (p<0,05); 

Força Muscular 

Para os resultados obtidos de dinamometria, constatou-se diferença significante 

apenas no grupo excêntrico no momento 48 horas em relação ao inicial, na angulação de 

120°. 
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Tabela 2. Média e desvio padrão da dinamometria segundo grupo e momento de avaliação 

em cada angulação. 

Momento  
Dinamome

tria 

 
Gru
po 

Inicial 24 h 48 h 72 h 96 h Valor p 
(momento)

 
 

Con
c 
 

 
63,32±15,2

2 
IC: 56,94 – 

69,71 
 

 
63,38±12,1

3 
IC: 58,26 – 

68,50 

 
60,36±11,8

7 
IC: 55,34 – 

65,37 

 
60,05±14,4

9 
IC: 53,93 – 

66,16 

 
62,22±13,30 
IC: 56,60 – 

67,83 

 
p>0,05 

 
 
 
 

120° 

 
 

Exc 
 

 
61,64±15,7
3b 
IC: 54,66 – 

68,61 

 
62,04±17,6

6b 
IC: 54,20 – 

69,87 

 
54,61±16,3

3a 
IC: 47,37 – 

61,85 
 

 
57,54±18,6

7ab 
IC: 49,26 – 

65,82 

 
60,91±16,49 

ab 
IC: 53,60 – 

68,23 

 
p<0,01 

Valor p (grupo)                                p>0,05                  p>0,05                  p>0,05                    p>0,05       
p>0,05 

 
 

Con
c 

 

 
58,16±14,3

0 
IC: 52,12 – 

64,20 

 
60,76±15,2

3 
IC: 54,33 – 

67,19 

 
56,47±13,9

1 
IC: 50,59 – 

62,34 

 
56,10±14,3

0 
IC: 50,06 – 

62,14 

 
56,66±12,95 
IC: 51,19 – 

62,13 

 
p>0,05 

 
 
 
 

90° 
  

Exc 
 

54,25±14,3
9 

IC: 47,87 – 
60,64 

 
56,88±13,1

1 
IC: 51,07 – 

62,70 

 
53,53±12,1

8 
IC: 48,13 – 

58,93 

 
55,05±14,4

8 
IC: 48,63 – 

61,46 

 
54,29±11,25 
IC: 49,30 – 

59,27 

 
p>0,05 

 
 

Valor p(grupo)                                p>0,05                 p>0,05                   p>0,05                   p>0,05          
p>0,05 

 
 

Con
c 

 
41,74±9,49 
IC: 37,73 – 

45,75 

 
39,91±8,35
IC: 36,38 – 

43,43 

 
38,12±6,52
IC: 35,37 – 

40,87 

 
38,76±7,67
IC: 35,52 – 

42,00 

 
40,80±8,67 
IC: 37,14 – 

44,46 

 
p>0,05 

 

 
 

60° 
 

 
 

Exc 

 
40,39±7,56 
IC: 37,03 – 

43,74 

 
39,74±7,15
IC: 36,57 – 

42,91 

 
38,62±6,40
IC: 35,78 – 

41,45 

 
40,26±5,34
IC: 37,89 – 

42,62 

 
40,53±8,08 
IC: 36,95 – 

44,11  

 
p>0,05 

Valor p (grupo)                              p>0,05                  p>0,05                    p>0,05                p>0,05            
p>0,05 
a/b – diferença estatisticamente significante em relação ao momento de avaliação (p<0,05). 

 

Discussão 

Este estudo tem como principais achados a correlação entre o efeito de uma 

sessão aguda de exercício resistido entre grupos com predomínio de contração 

concêntrica e excêntrica sobre condição funcional (força) e marcador de lesão muscular 

(CK). 

Observou-se que uma única sessão com três séries a 100% de 1RM, não foi capaz 

de apresentar diferenças significativas entre ambos os grupos na variável funcional, 
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porém em relação ao marcador de lesão muscular, foi observada diferença entre ambos 

os grupos. 

Váczi et. al (21) demonstram em seu estudo, que há déficit da força máxima 

voluntária após a realização do exercício excêntrico, devido a fase de alongamento que 

ocorre em conjunto ao exercício, causando liberação de marcadores indiretos de lesão 

muscular, o que vai de encontro aos achados do presente estudo.  

Em relação à variável força, houve diminuição significativa da mesma 72 horas 

após a realização da sessão aguda para o grupo concêntrico. Já o grupo excêntrico 

apresentou pico de déficit de força entre 24 e 48 horas. Stupka et al.(19) observaram 

diminuição do pico de torque entre 24 e 48 horas após realização de contrações 

excêntricas máximas dos músculos extensores do joelho. Em contrapartida, Cooke et al. 
(22) mostraram diminuição de força 96 horas após contrações excêntricas e Parr et al. (12) 

encontraram déficit de força até 7 dias após exercícios de mesma natureza. Glesson et al. 
(13) apontam decréscimo de força isométrica de 24 a 72 horas após realização de 

contrações excêntricas dos músculos flexores do cotovelo.  

Os decréscimos observados na força isométrica estão de acordo, portanto, com 

alguns estudos prévios (19,13). Há, entretanto, uma variação na magnitude do déficit de 

força, em decorrência da utilização de grupos musculares, bem como protocolos de 

exercícios distintos. 

Em relação à CK, foi observada diferença significativa entre os grupos. No grupo 

concêntrico, a concentração de creatina quinase foi maior dentro de 48 e 96 horas após o 

exercício em relação ao grupo com predomínio na fase excêntrica.  

Vários estudos (19,20,21),  apontam presença maior de microlesões após realização 

de exercícios com predomínio de contrações excêntricas em relação às concêntricas, 

caracterizadas pelo aumento da concentração plasmática de CK.  Tal fato não foi 

observado no presente estudo, em que a quantidade de CK liberada na corrente 

sanguínea foi de maior magnitude após o exercício com ênfase na fase concêntrica.  

 No estudo de Clarkson et al. (23) observaram que houve aumento significativo  de 

CK nos três tipos de exercício (concêntrico, excêntrico e isométrico); este aumento foi 

caracterizado por lesão muscular nos três diferentes tipos ações musculares.   

Tais divergências podem ser uma consequência dos diferentes tipos de protocolos 

utilizados entre os estudos, nos quais a intensidade e volume do esforço são distintos e 

não permitem uma comparação direta dos resultados. 
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Conclusão 

Após análise dos resultados, verificou-se que houve diferença significante entre os 

grupos concêntrico e excêntrico apenas em relação à quantidade de CK liberada, com 

maior magnitude após realização da sessão com ênfase na contração concêntrica. Em 

relação à variável força, não houve diferença significante entre os grupos, indicando que 

ambos os tipos de contrações produzem sintomas funcionais que não diferem 

expressivamente, na intensidade de carga estudada. 
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Resumo 
A escoliose é uma deformidade complexa da coluna vertebral causando deformidade 
musculoesquelética nos três planos. Avaliar a influência de um programa de exercícios na 
reabilitação de desvios posturais. Foram avaliados nove pacientes participantes do projeto 
de extensão FCT/UNESP com escoliose idiopática analisando as medidas da cifose e 
lordose da coluna vertebral por meio de uma régua adaptada ao nível d'água mensurando 
as concavidades em quatro pontos: Lordose cervical cefálica; II - Lordose lombar cefálica; 
III - Lordose cervical caudal e IV - Lordose lombar caudal. Resultados: Observou-se 
melhora da lordose cervical e da cifose torácica, porém piora na lordose lombar. O 
aumento da lordose lombar pode estar relacionado com uma compensação postural do 
sistema músculoesquelético, ou por dificuldades de correção da lordose lombar durante 
os exercícios. É necessário aprimorar as noções de imagem corporal e execução dos 
exercícios para um tratamento mais eficaz.  
Palavras-chave: escoliose; exercícios; desvios-posturais. 
 

 

1. Introdução e Justificativa 

A escoliose é uma deformação morfológica tridimensional da coluna vertebral, as 

vértebras inclinam-se no plano frontal, giram no plano axial (processos espinhosos na 

concavidade) e colocam-se em póstero-flexão no plano sagital (anulação/diminuição da 

cifose torácica)1. Na maioria das vezes, as escolioses surgem durante a fase de 

aceleração do crescimento vertebral, por isso crianças e adolescentes são o alvo mais 

vulnerável de manifestação da enfermidade. Nesse período, o surgimento de uma 

assimetria ou deformidade no eixo do corpo, pode levar à redução do comprimento total 

da coluna causando dor, distúrbios do equilíbrio e da propriocepção, além de ocasionar 

diminuição da estatura do indivíduo. Essas assimetrias, se fixadas durante o 

desenvolvimento, culminam no aparecimento de curvaturas escolióticas2. 

São poucos os casos em que a sua etiologia é determinada, podendo ser 

decorrente de processos degenerativos, alterações genéticas ou secundárias a miopatias 

ou neuropatias. Contudo, aproximadamente 80% das escolioses são de causa 

desconhecida, sendo classificadas como escoliose idiopática3,4. 

           O tratamento da escoliose tem como objetivo geral parar a progressão da curva3, a 

fisioterapia é recomendada para pequenas curvas e com baixo risco de progressão, 
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sendo também para auxiliar no reforço da órtese em curvas de 25º a 45º5. Horak e 

Macpherson6 acrescentam que o sistema de controle postural inclui todos os 

componentes musculoesqueléticos e sensoriomotores envolvidos no alcance de dois 

importantes propósitos comportamentais, a orientação postural e o equilíbrio postural. A 

orientação postural é o posicionamento relativo dos segmentos corporais com respeito um 

ao outro e com o meio ambiente, enquanto o equilíbrio postural é o estado no qual todas 

as forças atuando sobre o corpo estão equilibradas até que o corpo tende a permanecer 

na posição e orientação desejada (equilíbrio estático) ou para se movimentar de uma 

forma controlada (equilíbrio dinâmico). 

Novos modelos biomecânicos de postura sugerem que muito da coordenação e 

controle da postura emerge das restrições biomecânicas inerentes do sistema 

musculoesquelético e que o sistema nervoso se beneficia destas restrições. O controle do 

equilíbrio dinâmico inclui respostas automáticas para distúrbios inesperados bem como 

ajustamentos posturais antecipatórios acompanhando movimentos voluntários e focais. 

Embora a coordenação postural ocorra por vias automáticas e rápidas, ela pode ser 

significativamente influenciada pela experiência, prática, instrução, e treinamento por longo 

prazo6. 

A escoliose é também uma deformidade musculoesquelética, em que há descarga 

assimétrica dos corpos vertebrais, causando um desequilíbrio entre as partes côncavas e 

convexas da curva, que leva a progressão da deformidade. Esses desequilíbrios podem 

causar dores, estresse e em casos mais avançados problemas respiratórios associados. 

Através de atividades físicas em grupo e domiciliares é possível alterar essas 

deformidades, trabalhando exercícios globais junto à consciência corporal enfatizando 

alongamentos, força muscular com trabalho de estabilização central associado com 

trabalho respiratório, relaxamento, propriocepção e equilíbrio. 

 

2. Objetivo 

Avaliar a influência de um programa de exercícios na reabilitação de desvios 

posturais por meio da análise das medidas da cifose e lordose da coluna vertebral. 

 

3. Metodologia 

Foram avaliados 9 participantes com escoliose idiopática do Projeto de Extensão: 

“Programa de Reabilitação de Desvios Posturais” da FCT/UNESP (Projeto ainda não 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa), 4 do gênero masculino e 5 do gênero 

feminino, com idades entre 11 e 23 anos. A média do ângulo de Cobb torácico foi de 14,5° 
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(±9,57) e do ângulo de Cobb lombar foi de 14,4º (±11,88). Foram analisadas as medidas 

da cifose e da lordose da coluna vertebral no plano sagital por meio de régua adaptada ao 

nível d’água mensurando as concavidades em quatro pontos. 

O instrumento de madeira utilizado para a mensuração da cifose e da lordose é 

uma adaptação utilizada por Surós7, e é constituído por dois níveis d’água encaixados em 

uma madeira de dimensões: 35 x 5,0 x 2,0 (comprimento x largura x espessura) com um 

orifício de 3,0 cm, que permite o encaixe perpendicular de uma régua (30 cm). O orifício 

não permite deslizamentos na horizontal, somente na vertical, para mensuração da 

profundidade das curvas (cifoses e lordoses) da coluna vertebral8,9. 

          O indivíduo permaneceu na posição ereta, com o tronco despido, a cabeça 

retilínea, com os pés posicionados sobre o desenho da impressão plantar na “posição 

nominal”10 para evitar o deslocamento dos membros inferiores e do tronco. Com o uso da 

régua adaptada ao nível d’água foi mensurado as concavidades em quatro pontos no 

plano sagital: I - Lordose cervical cefálica; II - Lordose lombar cefálica; III - Lordose 

cervical caudal e IV - Lordose lombar caudal (Figura 1). 

 

                              

                                Medida I            Medida II            Medida III           Medida IV       

Figura 1: Posicionamento da régua adaptada ao nível d’água para medir a cifose e a 

lordose em quatro pontos no plano sagital: Medida I - Lordose cervical cefálica; Medida II - 

Lordose lombar cefálica; Medida III - Lordose cervical caudal e Medida IV - Lordose 

lombar caudal. 

 

4. Resultados  

No presente estudo, dos 9 participantes com escoliose idiopática (idade = 17 ±4,64 

anos, peso = 58,49 ±16,37 Kg; altura = 1,64 ±0,09 m;  IMC de 21,56 5,19 Kg/m²). Os 

participantes realizaram em média 20,0  8,38 sessões com duração de 1 hora. As 
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avaliações foram feitas nos meses de fevereiro e julho, analisando as medidas da cifose e 

lordose da coluna vertebral no plano sagital. 

Os dados coletados nas medidas: I - Lordose cervical cefálica; II - Lordose lombar 

cefálica; III - Lordose cervical caudal e IV - Lordose lombar caudal, possibilitaram fazer a 

análise das alterações posturais na lordose cervical, cifose torácica e lordose lombar. 

Analisando o comportamento da medida I com a III constatamos as alterações em 

centímetros na lordose cervical; da medida II com III na cifose torácica e da medida II com 

a IV alterações da lordose lombar ao longo do período proposto. Observou-se melhora da 

lordose cervical em 78% dos participantes e da cifose torácica em 55%, sendo que em 

ambas houve um decréscimo médio da curvatura de 0,54 e 0,36cm, respectivamente; 

porém na lordose lombar 78% dos participantes tiveram uma piora da medida, ocorrendo 

um aumento médio de 0,81 cm comparados à avaliação inicial. 

 

5. Discussão 

A manutenção da postura estática requer controle e informação sensorial contínua 

da posição da cabeça e do tronco sobre a pelve, mas a organização e performance do 

sistema de controle postural do tronco têm recebido pouca atenção. A importância de 

melhorar o entendimento do controle postural do tronco/coluna vertebral é não somente 

porque fundamenta o controle postural corporal global, mas também devido ao fato de um 

déficit neurosensorial ter sido sugerido como um possível fator patogênico da progressão 

de deformidades do tronco e da coluna vertebral, como na escoliose idiopática do 

adolescente11. 

Sendo a escoliose uma deformidade postural, as formas de tratamento 

normalmente exigem ajustes posturais e muitas vezes associam exercícios de 

alongamento na posição ortostática com movimentos de inclinação ou rotação para os 

lados com retificação da lordose lombar12-14. O programa de exercícios utilizado no 

presente estudo enfatizou estes ajustes posturais associados aos alongamentos e a 

retificação da lordose lombar, porém os maiores benefícios foram observados somente na 

lordose cervical e cifose torácica, enquanto que o aumento da lordose lombar poderia 

estar relacionado com uma compensação postural do sistema musculoesquelético da 

coluna vertebral, podendo ter sido desencadeada pela dificuldade de correção da lordose 

lombar durante a execução dos exercícios em grupo. 

Uma explicação poderia ser o fato dos músculos do tronco serem categorizados 

em dois grandes grupos funcionais: os músculos locais e os globais15. Os globais seriam 

os grandes e superficiais músculos do tronco que não possuem ligações diretas nas 
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vértebras e aqueles que cruzam diversos segmentos, como o grande dorsal, reto 

abdominal e porções dos eretores espinhais. Em contra partida, os locais seriam os 

pequenos músculos e determinadas porções profundas de outros que tem ligações 

diretas nas vértebras, como a porção profunda do oblíquo interno, o multífidos e o 

transverso abdominal. Considera-se que os músculos “globais” são os responsáveis por 

gerar os torques necessários para as movimentações da coluna e tronco, controlar sua 

orientação, balancear as cargas externas e as transferir do tórax a pelve, minimizando-as 

sobre a coluna e seus componentes. Entretanto, apesar de fundamentais para a 

estabilidade da coluna não são capazes de realizar o “ajuste fino” dos movimentos 

intervertebrais, como o controle dos movimentos intersegmentares específicos e das 

forças de cisalhamento. Para isso se faz necessária a ação dos componentes do outro 

grupo15-17. Admite-se que os músculos “locais” controlam a rigidez e a relação 

intervertebral, além da postura dos segmentos lombares, apesar de não serem efetivos no 

controle da orientação vertebral16-18. Portanto, o programa de exercícios provavelmente 

obteve uma ação mais geral nos músculos globais, mas não nos locais que controlam a 

postura nos segmentos lombares.  

Alguns autores enfatizam que a escoliose é uma deformidade lordosante 19,20, ou 

seja, aumenta a lordose nas regiões onde tanto o desvio lateral como a rotação vertebral 

são mais acentuados, portanto, o fato do exercício não diminuir a lordose lombar poderia 

estar relacionado com esta característica nas escolioses de manter ou até aumentar as 

lordoses na coluna ou mesmo anular ou diminuir as cifoses1. 

Os exercícios também proporcionavam transferência de peso de um lado para o 

outro, mudando o centro de gravidade e exigindo reações de equilíbrio para manter a 

orientação postural e evitar a progressão da escoliose21,22. Por outro lado, também 

procuravam modificar as alterações que afetam as partes moles e ósseas na escoliose e 

que são visíveis pela topografia irregular na superfície do tronco do paciente e pelo exame 

radiográfico23,24. De forma geral, esses exercícios têm por objetivo influenciar as 

deformidades nos três planos: no plano frontal por meio do movimento de inclinação 

lateral; no plano transverso pelo movimento de rotação para os lados; e no plano sagital 

por meio da correção da acentuação das lordoses ou cifoses25. Segundo Mastelari et al.26, 

cabe ao fisioterapeuta prevenir e tratar adequadamente as alterações posturais, portanto 

um programa de exercícios, deve buscar não só a correção do desvio lateral mas também 

as modificações nas cifoses e lordoses que acompanham as deformidades  na escoliose 

idiopática.  
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6. Conclusão 

De uma forma geral, a imagem corporal dos participantes demonstra ter 

desenvolvido uma postura mais adequada na coluna vertebral superior e uma postura 

menos adequada na coluna lombar, a qual possui grau de dificuldade maior para ser 

corrigida, sendo necessário um maior período para avaliar a eficácia dos exercícios 

executados para o tratamento. O aumento da lordose lombar pode estar relacionado com 

uma compensação postural do sistema musculoesquelético da coluna vertebral, podendo 

ter sido desencadeada pela dificuldade de correção da lordose lombar durante a 

execução dos exercícios em grupo, não trabalhando de maneira adequada os músculos 

responsáveis pela estabilização da coluna lombar.   
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Resumo 
O estudo analisou a percepção de professores diante das dificuldades de aprendizagem 
de crianças especiais atendidas no Laboratório de Psicomotricidade da UNESP de 
Presidente Prudente.  Participaram 37 professores de crianças de ambos os sexos e 
idade entre 3 a 14 anos matriculadas em Escolas da Rede Municipal de Presidente 
Prudente. Utilizou-se um questionário como instrumento de avaliação que contemplavam 
os dados pessoais da criança, comportamento, desenvolvimento psicomotor e aspectos 
emocionais. Os resultados demonstraram que mais de 80% das crianças apresentaram 
dificuldade na aprendizagem de cálculos e 60% na de escrita, mais de 90% das crianças 
apresentam conhecimento do próprio corpo, mais de 50% das crianças tem déficits nas 
atividades motoras finas e 49% nas atividades motoras globais. Através desse estudo 
podemos inferir que os mesmos fatores etiológicos que determinaram os déficits 
sensórios motores desencadearam as dificuldades na aprendizagem, demonstrando a 
necessidade de tratamento psicomotor continuado. 
Palavras-chave: crianças especiais, dificuldade de aprendizagem, psicomotricidade.  
 

 

Introdução e Justificativa 

O desenvolvimento e a maturação do sistema nervoso central (SNC) são 

fundamentais para a qualificação da motricidade humana e consequentemente as 

aquisições das habilidades motoras como alimentar, sentar, engatinhar, correr, saltar, ler, 

escrever, ouvir, todavia podem ser prejudicadas quando os indivíduos sofrem lesões 

cerebrais e dependendo do grau e da área lesada as consequências podem ser muitos 

graves causando sequelas físicas, comportamentais e no aprendizado. As especificidades 

do aprendizado são estabelecidas pelas vias neuronais aferentes que levam as 

informações do meio ambiente para área sensorial específica do córtex cerebral. 

Portanto, a capacidade de aprendizagem depende da integridade anatômica e funcional 

do SNC1, 2, 3.  

A sequência de aquisição de habilidades motoras é geralmente invariável na 

primeira infância (2 a 6 anos), entretanto o ritmo e a velocidade de aquisição depende da 

criança, da tarefa e do ambiente que esta criança está inserida4,5,6. 

Um das muitas maneiras da criança adquirir conhecimento é explorando o meio 

ambiente manipulando objetos, repetindo gestos e ações e com domínio do próprio corpo. 
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Uma criança com lesão cerebral pode ficar mais limitada ao movimento, ao pensamento 

perdendo oportunidades concretas de viabilizar no seu repertório ações7,8,9. 

A criança com dificuldade nos movimentos pode apresentar problemas de 

aprendizagem. Na criança dispráxica, ás relações entre a motricidade e a organização 

psicológica não se verificam harmoniosamente, consubstanciando o papel da motricidade 

na preparação do terreno às funções do pensamento e da cognitividade8. 

As dificuldades de aprendizagem estão diretamente ligadas às perturbações 

psicomotoras que tendem a refletir-se na adaptação, orientação, direção e representação 

espacial, no processamento sequencial rítmico e nos problemas de lateralidade 

perceptivo-simbólica8. Estas dificuldades representam grandes problemas escolares, de 

aprendizagem, o que proporcionam vários estudos que objetivam compreender suas 

causas, desenvolver métodos de avaliação e intervenção10,11. Portanto, estudos que 

visem o entendimento da percepção do professor de crianças com necessidades 

especiais podem melhorar a qualidade de vida, do ensino e da sua funcionalidade destas 

crianças além de humanizar as salas de aulas. 

 

Objetivos 

Este estudo objetivou analisar a percepção do professor sobre as dificuldades de 

aprendizagem escolar em crianças com necessidades especiais.  

 

Metodologia 

Participaram do estudo 37 professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

da rede municipal de ensino de Presidente Prudente responsáveis pelas crianças 

estudadas, com faixa etária de três a 14 anos de ambos os sexos e com necessidades 

especiais, atendidas no Centro de Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação 

(CEAFIR) e no Laboratório de Psicomotricidade (LAPS) – FCT/ UNESP – Câmpus de 

Presidente Prudente no ano de 2010.  

 O instrumento de avaliação foi um questionário impresso composto por 36 

inquirições fechadas e 01 aberta, as quais contemplam a investigação dos dados 

pessoais da criança, questões relacionadas ao comportamento (social, em sala de aula, 

no pátio, em atividade em grupo), desenvolvimento psicomotor (motricidade global, fina, 

equilíbrio, organização espacial, organização temporal, esquema corporal, lateralidade e 

outras) e sobre aspectos emocionais (agressiva, manhosa, risonha, desligada, excitada, 

entre outras).  
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Os dados obtidos através das respostas de cada professor foram tabulados e os 

resultados analisados. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP (Protocolo nº 04/2010), Câmpus de 

Presidente Prudente, regulamentado pela Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, que estabelece as diretrizes e normas de pesquisa envolvendo seres humanos. 

Os professores foram convidados a participarem do estudo e após receberem 

esclarecimentos sobre os procedimentos, objetivos, instrumentos utilizados, autorizaram a 

sua participação mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Resultados 

Os questionários foram preenchidos pelos professores e devolvidos aos 

pesquisadores. Os dados foram analisados e interpretados em um contexto quantitativo e 

descritivo, expresso em valores percentuais. 

Os resultados com relação ao sexo da amostragem demonstraram homogeneidade 

da população estudada, obtendo-se 100% da amostra do sexo feminino. 

A pergunta sobre o comportamento social: questionou se o aluno apresentava 

melhor rendimento em atividades individuais, coletivas ou em ambas. Observou que 38% 

das crianças apresentaram melhor rendimento em atividades individuais; 33% em 

atividades coletivas; 24% em ambas as atividades e 5% dos professores não 

responderam. A pergunta sobre o comportamento da criança em classe mostrou que 11% 

são desatentas; 59% precisam ser estimuladas a prestar atenção; 22% dispersas após 

decorrido tempo; 24% sempre dispersas; 24% inquietas e 11% não apresentaram 

alterações. 

A pergunta sobre a organização da criança no trabalho escolar revelou os 

seguintes resultados: 48% pulam linhas ou folhas de caderno, 48% não conservam o 

material, 41% não respeitam á direção horizontal de seu traçado, 40% não escrevem em 

cima da pauta, 59% não conseguem prever a dimensão dos seus desenhos e 40% não 

obedecem aos limites da folha.  

Na pergunta sobre o aprendizado de cálculos, 82% das crianças apresentaram 

dificuldades, e 18% não tiveram dificuldades. Os resultados em porcentagem foram 

baseados nos questionários em que esta pergunta foi respondida, visto que algumas 

crianças apresentam idade insuficiente para o aprendizado de cálculos. 

Na pergunta sobre a escrita, 60% das crianças apresentaram dificuldade na 

aprendizagem; 33% apresentaram troca, omissão ou inversão de letras; 40% disgrafia; 

40% números malfeitos, desordenados; 20% traçado firme na escrito e/ou desenho. 
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Considerando que algumas crianças não apresentam idade suficiente para o aprendizado 

da escrita, os resultados foram baseados nos questionários em que esta pergunta foi 

respondida.  

A pergunta que trata do desenvolvimento psicomotor - atividades motoras finas 

obteve-se o seguinte resultado: 57% sempre apresentam inabilidades; 16% apresentam 

inabilidades frequentemente; 8% raramente, 8% não apresentam inabilidades e 11% dos 

professores não responderam ou responderam de forma inadequada. Nas atividades 

motoras globais (tais como pular, correr, andar em linha reta, entre outras) obteve-se o 

seguinte resultado: 49% apresentam inabilidades; 24% apresentam inabilidade 

frequentemente; 0% raramente, 16% não apresentam inabilidades e 11% dos professores 

não responderam ou responderam de forma inadequada. 

Na pergunta relacionada ao conhecimento das partes do próprio corpo, 92% das 

crianças têm conhecimento, 3% não têm conhecimento e 11% dos professores não 

responderam. Na questão sobre organização espacial, 38% das crianças apresentam 

noção de direita e esquerda; 57% não têm noção e 5% dos professores não 

responderam. 

 

Discussão 

A análise dos dados deste estudo confirma a existência da percepção dos 

professores em relação às dificuldades de aprendizagem, do desenvolvimento motor das 

crianças investigadas, uma vez que todos os escolares do presente estudo apresentaram 

atrasos motores em decorrência de uma patologia.  

A partir dos dados encontrados, é possível demonstrar que a maioria das crianças 

apresenta melhor rendimento em atividades individuais; durante a aula, a maioria dos 

alunos precisa ser estimulada a prestar atenção; a grande porcentagem dos alunos não 

consegue prever a dimensão dos seus desenhos; mais de 80% tem dificuldade na 

aprendizagem de cálculos e 60% na de escrita; mais de 50% das crianças apresentam 

inabilidades nas atividades motoras finas e 49% inabilidade nas atividades motoras 

globais; mais de 57% das crianças não apresenta noção de direita e esquerda e mais de 

90% das crianças apresentam conhecimento do próprio corpo, contudo o fato de 

reconhecer as partes de seu próprio corpo, isto não é determinante para afirmar que a 

criança apresente esquema corporal adequado,  pois, este conceito depende de aspectos 

mais amplos8. 

Fiates (2001)12 constatou que crianças com prejuízos no desenvolvimento motor 

apresentam alguma dificuldade na aprendizagem também, o que vem corroborar com os 
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estudos que relacionam a motricidade e cognição, discutidos por Fonseca (1995)8 e Rosa 

Neto (2002)13. Exemplo disso é que a escrita exige o desenvolvimento da motricidade 

fina, da estruturação temporal, definição da lateralidade e adequado desenvolvimento 

perceptivo, visual e auditivo. Além disso, Silva et al. (2006)14, citam que vários autores 

destacam que os esquemas e as coordenações corporais são a infra-estrutura da 

aprendizagem e que a alteração da coordenação motora e equilíbrio, da relação espaço-

temporal dentre outros aspectos, podem interferir na aprendizagem escolar e na conduta 

geral da criança, sugerindo um vínculo entre problemas motores e dificuldades de 

aprendizagem. 

O déficit motor em crianças com dificuldades de aprendizagem foi encontrado em 

vários estudos como no de Ferreira (2007)15 no qual se observou que escolares com 

dificuldade de aprendizagem, da rede pública de São José/Santa Catarina, tinham maior 

déficit na organização espacial e na organização temporal. Da mesma maneira, Rosa 

Neto et al. (2006)16, encontrou maior déficit nas áreas temporais e espaciais em crianças 

encaminhadas a um Projeto de Psicomotricidade desenvolvido em Florianópolis/Santa 

Catarina.   

O estudo de Costa (2001)17 apresentou resultados de crianças sem 

comprometimento neurológico e com dificuldade de aprendizagem encaminhadas ao 

Núcleo Desenvolver por escolas públicas de Florianópolis. Este estudo revelou que a área 

mais afetada foi a organização temporal, seguida da motricidade fina e da organização 

espacial. 

No entendimento dos processos de aprendizagem, o diagnóstico nosológico deve 

ser utilizados como um meio efetivo de prevenção para a criança que não apresente 

problemas acadêmicos em decorrência de algum déficit físico, sensorial, psicológico, 

social, escolar, ou ainda em razão da maior ou menor interação desses vários fatores. 

Toda criança tem possibilidade de aprender, em maior ou menor grau. Quando isso não 

ocorre é necessário investigar, o mais precocemente possível, os fatores que podem estar 

contribuindo para a dificuldade visto que este diagnóstico é fundamental para a 

intervenção adequada de estratégias e programas educacionais18. Professores da rede 

regular de ensino são fundamentais para detectar déficits de aprendizado ou 

psicomotores para que estas crianças sejam encaminhadas para centros especializados 

em diagnóstico e intervenção evitando que se instalem prejuízos maiores as estas 

crianças. 
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Conclusão 

Estes achados demonstraram que os professores têm percepção sobre as 

dificuldades de aprendizagem de crianças com necessidades especiais, em decorrência 

de patologias como paralisia cerebral, síndromes genéticas, deficiência mental, entre 

outras. As crianças deste estudo apresentaram dificuldades no desenvolvimento motor, 

bem como no aprendizado escolar de maneira geral, principalmente na escrita. Com isto 

reforça a necessidade de programas de intervenção multidisciplinar de crianças com 

necessidades especiais da rede regular de ensino, capacitação continuada de 

professores o que facilitaria a detecção precoce e encaminhamento população com o 

objetivo de promover um melhor desempenho psicomotor e escolar destas crianças. 
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Resumo 
Na DPOC, o uso de Core Set da CIF na avaliação das condições de saúde pode se 
justificar porque esses indivíduos apresentam limitações importantes que podem impactar 
todos os componentes do estado de saúde. Avaliar as condições de saúde de pessoas 
com DPOC utilizando Core Set da CIF. Foi aplicado Core Set da CIF desenvolvido por 
Stucki. Dezessete indivíduos com DPOC foram entrevistados, encontrou-se maior 
deficiência nos itens “função de energia e dos impulsos” e “estrutura do aparelho 
respiratório”, e maiores dificuldades em “levantar e transportar objetos” e “andar. Já 
“família próxima” foi considerado um facilitador. A DPOC pode limitar o indíviduo nas 
atividades da vida diária e a família facilitar a convivência com a doença. A partir de tal 
avaliação , podemos concluir que a limitação do fluxo aéreo é o aspecto clínico que causa 
mais impactos às pessoas com DPOC. 
Palavras-chave: CIF, Core Set; DPOC. 
 

Introdução e Justificativa  

Uma perspectiva de estudo sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 

é a de considerar esse agravo de saúde como pertencente ao grupo das doenças crônico-

degenerativas que representam na sociedade atual um papel relevante na saúde pública 

em muitos países do mundo, inclusive o Brasil, sendo por isso, importante fonte de estudo 

e discussão na Organização Mundial de Saúde (OMS) cujo papel tem sido fundamental 

no fomento de pesquisas sobre essas doenças. 

Nessa discussão um dos aspectos que têm sido abordados se refere ao processo 

de desfecho bastante peculiar às doenças crônicas que se caracteriza atualmente em um 

aumento da sobrevida dos doentes crônicos (por vários motivos) que, como 

conseqüência, é acompanhada de complicações ou sequelas trazendo como 

desdobramento o fato de que sobreviver, às vezes por longos períodos, não significa 

“viver bem”, pois nas doenças crônicas as possíveis limitações têm grande potencial em 

trazer prejuízos na participação dessas pessoas em várias atividades relacionadas a sua 

vida. (LAURENTI, 2003)1. 

Esse contexto doença crônica-consequências-limitações é o que tem preocupado a 

OMS que tem feito esforços importantes na construção de processos de avaliação e de 

prognóstico de doenças dessa natureza.  

Nesse sentido a OMS tem desenvolvido desde 1976 Classificações de 

consequências de doenças como metodologia fundamental de estudo dessas doenças 
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até chegar em 2001 na criação do instrumento mais aprimorado - a Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde ou CIF, cujo avanço conceitual e 

metodológico é a inserção do conceito de funcionalidade que embute a capacidade de 

interação do indivíduo, dando uma conotação positiva à relação que o indivíduo 

estabelece com o seu agravo de saúde (Buchalla C.M 2005)2. 

 A CIF baseia-se numa abordagem biopsicossocial que incorpora componentes de 

saúde nos níveis corporais e sociais, e tem como objetivo principal avaliar as condições 

de saúde de modo multidimensional, por meio de uma linguagem padronizada universal 

permitindo a comparação de dados referentes a essas condições entre países, serviços, 

setores de atenção à saúde, bem como o acompanhamento da sua evolução no tempo. 

(Buchalla C.M 2005)2.  

     Por conta da sua natureza, então, a CIF tem sido usada na avaliação de 

condições da saúde de pessoas com doença crônica cujas manifestações trazem impacto 

à vida da pessoa. No Brasil, por exemplo, um número crescente de estudos tem 

explorado as relações entre a CIF e vários agravos entre os quais a lombalgia (SAMPAIO, 

2005)3, AIDS (Buchalla, Cavalheiro, 2008)4, fibromialgia (Riberto et al, 2008)5 e Doença 

de Parkinson (Nickel et al, 2010)6. 

No entanto apesar da sua crescente utilização a CIF é considerada uma forma de 

avaliação difícil de ser utilizada no contexto da prática clínica por ser uma classificação 

ampla, que exige um tempo relativamente longo de aplicação e de análise. (Battistella, L. 

R.2002)7.  

Devido a essa questão, tem existido um esforço em se criar soluções 

metodológicas para melhorar a aplicabilidade do instrumento, entre as quais o 

desenvolvimento dos Core Sets, instrumentos que resumem a CIF (mas mantém a sua 

concepção) e a direcionam para a avaliação de agravos mais específicos. 

 No caso específico da DPOC, o uso da CIF pode se justificar porque esses 

indivíduos apresentam limitações importantes causadas pela doença que podem impactar 

todos os componentes do estado de saúde. Tais questões motivaram o desenvolvimento 

de um Core Set para a avaliação dessas pessoas. Tal instrumento pode funcionar então 

como metodologia viável na avaliação das condições de saúde de uma doença crônica 

importante como a DPOC e que tem sido pouco estudada pela perspectiva da CIF. 

  

Objetivo 

Avaliar as condições de saúde de pessoas com DPOC utilizando Core Set da CIF.  
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Metodologia 

 Esse estudo, de caráter transversal e descritivo, utilizou, para a avaliação de 

condições de saúde de pessoas com diagnóstico de DPOC, Core Set da CIF 

desenvolvido por Stucki et al 8 em 2004 cuja estrutura é composta de  71 categorias da 

CIF, sendo 67 categorias do segundo nível e quatro do terceiro nível. Dessas categorias: 

- 19 (27% do total) pertencem ao componente Funções do corpo, sendo 17 do 2º nível e 

duas do 3º nível como mostrado (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Core Set para doença obstrutiva crônica: categorias do componente Funções 

do corpo inclusas na CIF.  

Níveis e códigos da 
CIF Categorias da CIF 

2º nível 3º nível 
Função de energia e dos impulsos  b130  
Funções  do sono b134  
Funções emocionais b152  
Amplitude das emoções  b1522 
Sensação de dor b280  
Dor localizada  b2801 
Funções da voz b310  
Funcões cardíacas b410  
Funções do sistema hematológico b430  
Funções do sistema imunológico b435  
Funções da respiração b440  
Funções dos músculos respiratórios b445  
Funções respiratórias adicionais b450  
Funções de tolerância ao exercício b455  
Sensações associadas às funções cardiovasculares e respiratórias b460  
Funções da manutenção de peso b530  
Funções da força muscular b730  
Funções da resistência muscular b740  
Sensações relacionadas com os músculos e as funções do movimento b780  
Fonte: Stucki at al (2004)8 
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- cinco categorias (7% do total) pertencem ao componente Estruturas do corpo, sendo 

todas do 2º nível como mostrado (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Core Set para doença obstrutiva crônica: categorias do componente Estruturas 

do corpo inclusas na CIF.  

Nível e códigos da CIF 
Categorias da CIF 

2º nível 
Estrutura do aparelho cardiovascular s410 
Estrutura do aparelho respiratório s430 
Estrutura da região da cabeça e pescoço s710 
Estrutura da região do ombro s720 
Estrutura do tronco s760 
Fonte: Stucki at al (2004)8 

 

- 24 categorias (34% do total) pertencem ao componente Atividades e participação, sendo 

23 do 2º nível e uma do 3º nível (Quadro 3): 

 

Quadro 3. Core Set para doença obstrutiva crônica: categorias do componente Atividades 

e participação inclusas na CIF. 

Níveis e códigos da 
CIF Categorias da CIF 

2º nível 3º nível 
Realizar a rotina diária d230  
Lidar com estresse e outras exigências psicológicas d240  
Falar d330  
Mudar a posição básica do corpo d410  
Levantar e transportar objetos  d430  
Andar d450  
Deslocar-se d455  
Deslocar-se por diferentes locais d460  
Deslocar-se utilizando algum tipo de equipamento d465  
Utilização de transporte d470  
Conduzir d475  
Conduzir um meio de transporte com tração humana  d4750 
Lavar-se d510  
Vestir-se d540  
Cuidar da própria saúde d570  
Aquisição de bens e serviços d620  
Realizar as tarefas domésticas d640  
Cuidar dos objetos da casa d650  
Ajudar os outros d660  
Relacionamentos íntimos d770  
Obter, manter e sair de um emprego d845  
Trabalho remunerado d850  
Vida comunitária d910  
Recreação e lazer d920  
Fonte: Stucki at al (2004)8 
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 - 23 categorias (32% do total) pertencem ao componente Fatores ambientais, sendo 22 

do 2º nível e uma do 3º nível (quadro 4):  

 

Quadro 4. Core Set para doença obstrutiva crônica: categorias do componente Fatores 

ambientais inclusas na CIF. 

Níveis e códigos da 
CIF Categorias da CIF 

2º nível 3º nível 
Produtos ou substâncias para consumo pessoal e110  
Produtos ou substâncias para uso pessoal na vida diária e115  
Produtos e tecnologias destinados a facilitar a mobilidade e o transporte 
pessoal em espaços interiores e exteriores 

e120  

Arquitetura, construção, materiais e tecnologias arquitetônicas em prédios 
para uso público 

e150  

Arquitetura, construção, materiais e tecnologias arquitetônicas em prédios 
para uso privado 

e155  

Clima e225  
Mudanças relacionadas com o tempo e245  
Ciclos dia/noite  e2450 
Qualidade do ar e260  
Família próxima e310  
Amigos e320  
Prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais e340  
Profissionais de saúde e355  
Atitudes individuais de membros da família próxima e410  
Atitudes individuais de amigos e420  
Atitudes individuais de profissionais de saúde e450  
Atitudes sociais e460  
Serviços, sistemas e políticas relacionados com os transportes e540  
Serviços, sistemas e políticas relacionados com associações e 
organizações 

e555  

Serviços, sistemas e políticas relacionados com o apoio social geral e575  
Serviços, sistemas e políticas relacionados com a saúde e580  
Serviços, sistemas e políticas relacionados com a educação e a formação 
profissional 

e585  

Serviços, sistemas e políticas relacionados com o trabalho e o emprego e590  
Fonte: Stucki at al (2004)8 

 

No procedimento de aplicação da CIF cada categoria foi avaliada seguindo 

classificação embutida na própria CIF no sentido de indicar a existência ou não do 

problema e, no caso da existência a sua extensão. Assim para os componentes Funções 

e Estruturas do Corpo as categorias receberam: 0 para nenhuma deficiência; 1 para 

deficiência leve; 2 para moderada; 3 para grave, 4 para completa e 9 quando não 

aplicável. Para Atividade e participação: 0 para nenhuma dificuldade; 1 para leve; 2 para 

moderada; 3 para grave, 4 para completa e 9 quando não aplicável. Já para Fatores 

ambientais a avaliação é fundamentada em barreiras e facilitadores e as notas atribuídas 
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foram 0 ou +0 e para nenhuma barreira/ nenhum facilitador; 1 ou +1 para leve; 2 ou +2 

para moderada/o; 3 ou +3 para grave; 4 ou +4 para completa/o e 9 quando não aplicável. 

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da FCT/UNESP com protocolo de 

nº. 124/2010. 

 

Resultados 

 A população estudada foi composta por 17 indivíduos com diagnóstico de DPOC 

(13 sexo masculino e 4 feminino, idade média de 66, 53 anos) encaminhadas para o Setor 

de Fisioterapia Respiratória do Centro de Estudo e Atendimento em Fisioterapia e 

Reabilitação (CEAFIR) da FCT/UNESP que não apresentaram no momento da avaliação 

doenças cardiovasculares e/ou neurológicas e/ou ortopédicas que poderiam trazer uma 

limitação física e funcional adicional.  

            Dos componentes (e seus respectivos itens) avaliados foi observado que: 

a) no componente Funções do corpo o item que foi considerado causador de maior 

deficiência pelos indivíduos foi “função de energia e dos impulsos”, pois 64,7% deles 

relataram apresentar, pelo menos alguma deficiência (sendo que para 54% a deficiência 

foi considerada moderada).  

b) no componente Estrutura do corpo o item “estrutura do aparelho respiratório” foi o  

considerado o mais impactado pois 76,5% dos indivíduos relataram apresentar alguma 

deficiência respiratória.  

c) no componente Atividades e Participação, os itens “levantar e transportar objetos” e 

“andar” foram considerados de maior dificuldade de realização por 76,5% dos indivíduos 

sendo que, destes, 61,5% classificou a dificuldade de realização dessas atividades como 

moderada.  

d) no componente Fatores ambientais, o item “mudanças relacionadas com o tempo” foi 

considerado como o mais impactante para a condição de saúde, pois 76,5% dos 

indivíduos consideraram-no como uma barreira, sendo que, destes, 53,9% de nível 

moderado. Já o item “família próxima”  foi considerado por 94,1% dos indivíduos como um 

facilitador, sendo que destes, 56,2% o classificaram como facilitador completo.  

 

Discussão 

              Existe uma preocupação atual na Fisioterapia de que a abordagem 

fisioterapêutica em doenças crônicas não deve ser limitada às questões fisiológicas que 

caracteristicamente tem marcado o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico dessas 

doenças no campo de saúde. Nesse sentido o uso da CIF na avaliação das condições de 
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saúde de doenças crônicas, como a DPOC, por exemplo, pode permitir o 

desenvolvimento de uma abordagem terapêutica abrangente que, para Sampaio et al 

(2005) possibilita que as necessidades dos indivíduos com doenças crônicas sejam 

completamente consideradas, evitando que uma disparidade entre os problemas 

levantados por um indivíduo e os fatores objetivos avaliados pelos profissionais acabem 

por levar a estratégias inapropriadas de intervenção. Nesse caso, segundo Sampaio et al 

(2005) uma avaliação centrada no indivíduo permite aos fisioterapeutas a formulação dos 

problemas relevantes e dos objetivos específicos, o discernimento dos fatores que 

causam ou contribuem para esses problemas e o planejamento de intervenções mais 

apropriadas. 

Baseado nessa concepção esse estudo procurou investigar a avaliação das 

condições de saúde de indivíduos com DPOC por meio de Core Set da CIF com a 

intenção de explorar, por meio de um único instrumento, dimensões de saúde pouco 

consideradas na avaliação e intervenção desses indivíduos. 

Nesse sentido os resultados observados mostraram que vários componentes de 

saúde avaliados foram percebidos pelos indivíduos como impactados e refletiram de 

maneira bastante clara a história da doença e suas conseqüências no cotidiano. Isso 

pôde ser visualizado, de certa forma, na percepção de deficiência da função de energia e 

dos impulsos que está relacionada à motivação na realização de ações que satisfaçam as 

necessidades fisiológicas e mentais o que pode ser um indicador importante para a 

adesão a um programa de reabilitação por exemplo. 

Já no componente Função do corpo a percepção de deficiência da estrutura do 

sistema respiratório revelou o conhecimento por parte dos indivíduos estudados do mal 

funcionamento desse sistema em decorrência da DPOC, algo que pode ser esperado. 

 Já os itens citados no componente Atividades e Participação (“levantar e 

transportar objetos” e “andar”) como os mais impactantes refletem o comportamento 

evolutivo da doença, como foi demonstrado por Hu e Meek (2005)9 em seu modelo de 

qualidade de vida em DPOC que considerou a presença da dispnéia como potencial fator 

limitante para atividades de vida diária. 

 Quanto ao componente Fatores ambientais, a presença da família foi considerado 

o aspecto mais facilitador mais importante enquanto as mudanças relacionadas com o 

tempo foi considerado a maior barreira mostrando que uma intervenção fisioterapêutica 

poderia ter um ganho importante na sua eficiência ao planejar, por exemplo, ações 

educacionais que estimulem a família a participar ativamente da vida do indivíduo e que o 

ensinem a enfrentar situações ambientais adversas. 
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Conclusão 

 Nesse estudo, o uso de Core Set da CIF permitiu investigar vários componentes de 

saúde impactados pela DPOC, por meio da percepção dos indivíduos estudados e indicou 

que uma exploração mais cotidiana do instrumento pode ser uma estratégia inestimável 

para a construção de abordagens terapêuticas mais voltadas ao indivíduo e as 

expectativas de sua condição de saúde.   
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Resumo 
Avaliar as condições neuropática e vascular do pé diabético a fim de evitar complicações. 
As atividades consistem em conscientização e avaliações dos pés. A primeira é constante 
em instituições de saúde oferecendo informações, panfletos sobre cuidados com os pés e 
convidando-os para avaliação. Essa é realizada no Laboratório de Estudos Clínicos em 
Fisioterapia composta de inspeção dos pés e palpação nervosa bilateralmente. Aplicou-se 
o questionário MNSI e o teste de sensibilidade com monofilamentos para confirmação da 
neuropatia periférica e verificação dos níveis de sensibilidade. Realiza-se o teste vascular 
pelo índice tornozelo/braço e pelo oxímetro de dedo. Em 2011 foram avaliados 42 sujeitos 
(52% feminino e 48% masculino) idade de 598,3 anos. Destes, 38% dos eram 
neuropatas e, os demais, já apresentavam perda de sensibilidade, mostrando a 
importância da profilaxia. Três apresentavam vasculopatia periférica associada. 
Neuropatas apresentam déficits de sensibilidade e força, vasculopatia e sintomatologia 
neuropática. 
Palavras – chave: diabetes mellitus; neuropatia diabética; prevenção; fisioterapia. 
 

 

Introdução 

A neuropatia periférica (NP) é a complicação crônica mais comum do diabetes 

mellitus1. É um problema de saúde pública, por gerar alto índice de morbidade e 

mortalidade de diabéticos2, 3.  

Devido a associação do comprometimento neural ao vascular, nos membros 

inferiores, os pés são suscetíveis à descarga de peso anormal4, à alteração do trofismo 

muscular, especialmente nos músculos do tornozelo e intrínsecos dos pés5 e, ainda, aos 

déficits no sistema de controle motor, gerando, dessa maneira, maiores complicações 

como desequilíbrios posturais e alterações na postura e marcha2. 

No curso da doença, essa população pode sofrer deformidades e diminuição da 

mobilidade do pé e tornozelo, agravando as alterações das pressões plantares, o risco de 

quedas e, assim, predispondo ao aparecimento de úlceras2, 5, 6, 7 que, no Brasil, prevalece 

em torno de 5 a 10% nos casos de diabetes mellitus do tipo II8.  
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A profilaxia ainda é a melhor opção para essa população. Estudos apontam que 

84% das amputações nos diabéticos são relacionadas à gangrena, à infecção e às 

úlceras crônicas9, de modo que estas podem ser prevenidas com um acompanhamento 

multidisciplinar específico, a ajuda dos familiares e o autocuidado com o pé de risco10. 

Ainda, Rocha, Zanetti e Santos8 afirmam em seus estudos que 85% dos problemas 

decorrentes do pé diabético são passíveis de prevenção mediante orientações e cuidados 

especializados. 

 

Objetivo 

Avaliar a condição neuropática e vascular dos pés de diabéticos para evitar 

complicações. 

 

Método 

Amostra 

Trata-se de um programa de extensão universitária desenvolvido na FCT/UNESP 

de Presidente Prudente que visa assistir toda a população de Presidente Prudente e 

região com idade entre 50 e 70 anos e acometidos por diabetes mellitus do tipo II. 

Todos os participantes foram informados quanto aos procedimentos e objetivos do 

presente programa de extensão e, em concordância com o mesmo, assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. Este programa obteve aprovação do comitê de ética 

em pesquisa local no ano de 2010 (protocolo número 51/2010). 

 

Procedimentos 

As atividades consistem em conscientização pública e avaliações dos pés. A 

primeira é realizada constantemente pela aluna bolsista e por voluntários em instituições 

de saúde (hospitais e clínicas) e locais de maior fluxo de pessoas a fim de oferecer 

orientações e panfletos informativos sobre cuidados com os pés e, neste primeiro contato, 

todos os sujeitos são convidados para uma avaliação.  

As avaliações são realizadas no Laboratório de Estudos Clínicos em Fisioterapia 

(LECFisio) da FCT/UNESP e inicia-se com a coleta de dados pessoais (identificação) e 

antropométricos (massa corporal, estatura, índice de massa corporal), histórico da doença 

(antecedentes e história atual) e teste de glicemia capilar pós-prandial por meio de um 

glicosímetro Biocheck TD-4225® no qual era considerado um valor normal aqueles 

situados em torno de 140mg/dl após duas horas de ingestão de glicose11.  
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Foi realizada a inspeção dos pés para investigar a presença de calosidades, 

hiperemia, cicatriz, feridas, amputação, entre outros e, em seguida, palpa-se os nervos 

tibial posterior e fibular comum bilateralmente para verificar sinais de neurites. 

Para confirmação diagnóstica de NP, foram submetidos ao teste de sensibilidade 

somatossensitiva, por meio de monofilamentos Semmes-Weinstein (Sorri-Bauru). O 

teste, previamente explicado ao participante, foi realizado em pontos pré-determinados de 

ambos os pés, correspondentes aos dermátomos dos nervos tibiais posteriores e fibulares 

comuns bilaterais, representado na Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – pontos testados por monofilamentos no teste de sensibilidade somatossensitiva 

 

O voluntário foi instruído a informar ao sentir o estímulo. O exame se inicia com o 

monofilamento mais leve (0,05g) e na ausência de resposta positiva, se prossegue com 

os monofilamentos de maior espessura: 0,2g, 2g, 4g, 10g e 300g. Nos pés, os três 

primeiros monofilamentos (0,05g, 0,2g e 2g) correspondem a valores normais de 

sensibilidade. O monofilamento de 4g pode, representar um início de perda de 

sensibilidade somatossensitiva. A ausência de resposta ao monofilamento de 10g, em 

pelo menos um ponto testado, com ou sem resposta ao monofilamento de 300g, foi 

determinante para o diagnóstico de neuropatia periférica12, 13. Para os mesmos fins de 

confirmação da Neuropatia foi utilizado também o Michigan Neuropathy Screening 

Instrument (MNSI), uma avaliação frequentemente utilizada para triagem de sujeitos com 

alterações neuropática diabética. Este instrumento é composto de um questionário e uma 

avaliação física dos pés. A pontuação do Instrumento varia de 0 a 23, sendo que um valor 

igual ou superior a oito caracteriza o indivíduo como neuropata14, 15.  

A avalição da circulação periférica foi realizada por meio do índice tornozelo/braço 

(ITB), pela medida das pressões segmentares em cada extremidade, comparativamente 

entre os membros16. A coleta dos dados foi realizada com o individuo em decúbito dorsal, 

em repouso prévio de cinco minutos. Foram coletados três registros da pressão sistólica 

das artérias braquial (pressão proximal) e tibial posterior (pressão distal), nos membros 
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direito e esquerdo, utilizando o equipamento ultra-sônico Doppler DV-2000 (Medpej®, 

Brasil) e esfignomanômetro (Becton-Dickinson®, EUA). O ITB foi obtido pelo quociente 

entre a pressão sistólica de maior valor braquial e a pressão sistólica do tornozelo. 

Quando inferior a 0,90 considera-se indicativo de doença arterial obstrutiva periférica17, 18, 

19. 

A avaliação da perfusão sanguínea foi obtida por um oxímetro de dedo (Nonim 

Onix®, EUA). Para o teste o sujeito permaneceu em repouso, em decúbito dorsal, por 

cinco minutos. A saturação foi coletada no hálux de ambos os pés e os resultados foram 

comparados com os valores médios obtidos nos dedos indicadores de ambas as mãos. A 

oximetria do hálux foi considerada alterada quando a saturação de oxigênio for inferior a 

do dedo indicador em mais de dois pontos percentuais16. 

Para a avaliação da força muscular, foi realizado o teste de força muscular manual 

para os plantiflexores e dorsiflexores do tornozelo apenas para a confirmação do 

comprometimento motor, segundo Mccreary et al20. 

 

Resultados 

No ano de 2011 foram avaliados 42 sujeitos, 52% do gênero feminino (n=22) e 

48% do masculino (n=20) com idade média de 598,3 anos. O nível de glicemia capilar foi 

de 171,752,5 mg/dL (considerada alta pela OMS) e o IMC  foi de aproximadamente 

30kg/m2 caracterizando sobrepeso. 

Do total, 38% dos sujeitos (n=16) apresentavam neuropatia periférica confirmada 

pelo teste de monofilamentos (por apresentarem insensibilidade ao monofilamento de 10g 

de pressão em pelo menos um ponto testado) e pelo questionário MNSI (ou seja, 

pontuação igual ou maior a oito neste teste). Os demais, embora sem confirmação da 

neuropatia, já apresentavam sinais de perda de sensibilidade dos pés (insensibilidade ao 

monofilamento de 2g) apontando, assim, a necessidade de um forte trabalho de 

prevenção de maiores complicações. 

À palpação nervosa, 62% da amostra apresentaram alterações à palpação nervosa 

caracterizada por espessamento, sinal de Tinel e/ou dor. Em relação à inspeção dos pés, 

62% apresentava queimação, 31% tinha fissuras nos pés, 7% sofreu algum tipo de 

amputação, 48% sentiam dores nas regiões de perna e pés e 34% apresentava algum 

tipo de deformação osteomuscular.  

Três voluntários apresentavam vasculopatia periférica associada à neuropatia 

devido à alteração nos teste de ITB e perfusão sanguínea. Na avaliação manual da força 
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muscular de plantiflexores e dorsiflexores do tornozelo detectou-se diminuição da força 

muscular de ambos os grupos musculares testados. 

 

Discussão 

Os sujeitos assistidos pelo programa pé diabético, geralmente sem muito 

esclarecimento sobre a enfermidade, já se encontram em estados mais avançados da 

doença. Esse fato é confirmado pelo fato de 38% dos sujeitos já estarem acometidos pela 

neuropatia periférica e todos os demais já apresentarem sinais de perda de sensibilidade. 

No quadro geral da doença, a detecção dos níveis de sensibilidade cutânea é muito 

importante pois, para Singh, Armstrong e Lipsky19, as alterações de sensibilidade plantar 

no paciente com diabetes mellitus são responsáveis diretas pela considerável morbidade 

relacionada com as úlceras plantares e suas conseqüências. 

Também foi verificado, no presente estudo, déficit de força muscular dos grupos 

musculares plantiflexor e dorsiflexor do tornozelo corroborando com os dados da 

literatura4, 5 que prevêem o comprometimento motor precedendo o sensitivo e como, no 

presente estudo, os sujeitos já apresentavam comprometimento neural, o teste de força 

muscular veio confirmar tais expectativas. Ainda, Carvalho e Alvarez21, em estudos com a 

neuropatia hansênica, afirmam que o comprometimento neural não-tratado pode 

provocar, também, incapacidades e deformidades nos dermátomos e miótomos 

correspondentes aos nervos envolvidos que, dessa maneira, reafirma a importância de 

medidas para a prevenção de incapacidades. 

Como verificado nos resultados, os sujeitos já apresentavam alterações 

importantes caracterizadas por sinais e sintomas neuropáticos, bem como, deformidades. 

Estes dados apontam a necessidade da intervenção imediata entre as quais destacamos 

a orientação de cuidados básicos com os pés. 

Ao final das avaliações, todos os sujeitos foram orientados quanto aos cuidados 

específicos com seus pés e havendo maior comprometimento são encaminhados para 

testes mais detalhados de marcha e equilíbrio no mesmo laboratório por uma equipe de 

pós-graduação por meio de equipamentos sofisticados como a plataforma de pressão 

(baropodômetro) estática e dinâmica FootWalk Pro® (IST, França) e por cinemetria com 

duas câmeras e processamento com o auxílio do software APAS® versão 1.4 

 

Conclusão 

Foi possível verificar que os sujeitos neuropatas apresentavam déficits de 

sensibilidade, força muscular, alteração vascular e sintomatologia neuropática. Tais 
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achados apontam para a necessidade de um programa de prevenção de incapacidades 

específicos para estes aspectos nesta população. 
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Resumo 
Sedentarismo no Brasil é um dos mais importantes fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Estudos apontam prevalência elevada de 
indivíduos insuficientemente ativos, contribuindo para o agravamento de doenças crônicas 
não transmissíveis como diabetes e obesidade. Caracterizar as categorias de atividade 
física de funcionários de uma universidade. 215 funcionários da FCT/UNESP, divididos 
em 3 grupos, tiveram mensuradas suas variáveis antropométricas e responderam ao 
questionário de Baecke para verificar as categorias de atividade física. O grupo 
operacional apresentou escores maiores para todas as categorias, exceto para AFL. Os 
docentes são maioria sedentária para as categorias AFTL e AFL, enquanto os técnicos 
administrativos e os operacionais são sedentários para AFTL, ATL e AFT. Os resultados 
mostram alta prevalência de sedentarismo nesta população. Apenas na categoria de AFO 
a maioria é ativa. Nota-se que realização de atividade física, seja programada ou de 
locomoção, é baixa independente da atuação profissional desses funcionários. 
Palavras-chave: sedentarismo, atividade física, prevalência. 
 

 

1. Introdução e Justificativa 

Considerado como um dos fatores mais prevalentes no Brasil o sedentarismo é um 

dos mais importantes fatores de risco para patologias, em especial as doenças 

cardiovasculares (DCV) (1), com destaque para a doença cardíaca isquêmica e os 

acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. 

Estima-se que cerca de 70% da população mundial seja sedentária, o que o torna 

uma epidemia mundial (2,3). No Brasil o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

apontam que o sedentarismo está presente em 80,8% dos indivíduos adultos (4).  

As alterações induzidas pelo sedentarismo promovem perda na qualidade de vida e 

diminuição na produção e na qualidade do serviço dos indivíduos, além de causar 

sofrimento e incapacitá-lo para grande parte das atividades cotidianas e sociais (5). 

Estudos retratam que mudanças nos hábitos de vida, de trabalho e a aquisição de 

bens de consumo duráveis pela população, como televisão e computador, tem sido as 

possíveis razões para as altas taxas de sedentários (6). Relação direta entre tempo de 

televisão e inatividade física e associação da inatividade física com o trabalho, tipo de 
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escola, classe econômica e o grau de escolaridade dos pais (7), tem sido relatadas na 

literatura. 

Para avaliação do nível de atividade física (AF) pesquisadores e profissionais da 

área, dispõem de vários métodos como: questionários (8-10), acelerômetro e pedômetro 
(11,12), calorimetria indireta - método da água duplamente marcada (13) e frequência 

cardíaca. Dentre estes, o primeiro método citado é o que atualmente tem se destacado, 

devido sua praticidade de aplicação e baixo custo, sobretudo em situações nas quais, o 

número de avaliados atinge grandes proporções (14). 

O questionário de Baecke et al (15), validado em 2003, (16) tem sido largamente 

empregado no campo da pesquisa (13,17), sendo aplicado em idosos (16), adultos (18) e 

adolescentes (14) para analisar o nível de atividade física no cotidiano.  

As categorias de AF (ocupacional, exercícios de tempo livre e a locomoção) são 

diferentes em relação ao gasto enérgico, intensidade e frequência das atividades físicas 

realizadas em cada uma dessas categorias. Contudo essas associações apresentam 

controvérsias e, ainda existe a necessidade de mais investigações referentes às 

atividades ocupacionais e de vida diária que possam atuar na proteção ao organismo (19). 

Portanto, o primeiro passo é determinar os diferentes níveis de AF para que sejam 

adotadas por profissionais da área da saúde medidas ideais de prevenção e tratamento.  

 

2. Objetivo 

Caracterizar e comparar as diferentes categorias de atividade física (atividade física 

ocupacional, de tempo livre e de locomoção) de grupos de funcionários (docente, técnico-

administrativo e operacional) da Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT/UNESP – 

Campus de Presidente Prudente. 

 

3. Materias e Métodos 

Casuística 

A amostra foi composta por 215 funcionários com média de 45,7±8,68 anos 

funcionários da Faculdade de Ciências e Tecnologia, universidade do estado de São 

Paulo, e estes foram distribuídos em 3 grupos docente, técnico administrativo e 

operacional. 

Não foram incluídos no estudo, os funcionários que apresentaram déficit de 

compreensão em relação ao questionário aplicado, aqueles que não concordaram em 

respondê-los e os que não foram encontrados após 3 visitas ao local de trabalho. 

 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 251

Aspectos de natureza ética. 

Os voluntários foram devidamente informados sobre os procedimentos e objetivos 

deste estudo, e após concordarem, assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido. Todos os procedimentos utilizados foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT/UNESP (Proc. nº 96/2010) e 

obedeceu a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996. 

 

Coleta de Dados. 

As coletas ocorreram na FCT/UNESP no período de novembro de 2010 a março de 

2011 e para sua realização os funcionários foram abordados no próprio local de trabalho.  

Inicialmente, cada indivíduo teve suas medidas antropométricas e a pressão arterial 

mensuradas. A mensuração do peso e da altura, foram realizadas por meio de uma 

balança eletrônica digital (Plenna – Brasil) e estadiomêtro (Sanny – Brasil). A pressão 

arterial foi mensurada indiretamente por meio de esfigmomanômetro aneróide (Welch 

Alyn – Tycos, New York, USA), devidamente calibrado, e estetoscópio (Littmann, Saint 

Paul, USA) de acordo com as recomendações da V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 
(20). 

Após estes procedimentos os funcionários responderam ao questionário auto 

referido proposto no estudo, para avaliar o nível de atividade física. Este questionário foi 

aplicado por uma equipe treinada. 

 

Nível de Atividade Física 

O nível de atividade física foi determinado por meio do questionário de Baecke (15), 

utilizado na literatura para determinação do nível de atividade física em diferentes 

populações (16-18).  O questionário tem como período de referência os últimos 12 meses e 

é constituído por 16 questões, as quais são distribuídas em 3 seções distintas: 1) 

atividades físicas ocupacionais (AFO); 2) atividade física de tempo livre (AFTL) e 3) 

atividades físicas de locomoção (AFL). 

Para classificar os funcionários em sedentários e ativos em cada categoria de 

atividade física e para o escore total, foi levado em consideração o valor médio de cada 

escore, ou seja, indivíduos com valores abaixo da média foram considerados sedentários 

e indivíduos com valores na média e acima dela ativos. 
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Análise Estatística 

Estatística descritiva foi realizada para caracterização da amostra estudada e para o 

nível de atividade física em cada categoria e os resultados foram apresentados com 

valores de média, desvio padrão, números absolutos e relativos.  

Para comparação dos escores das categorias de AF entre os grupos de 

funcionários, inicialmente foi testada a normalidade dos dados por meio da aplicação do 

teste de Shapiro-Wilk. Diante da normalidade dos dados, foi feita a comparação pela 

aplicação do teste OneWay ANOVA seguida à aplicação do teste de Tukey ou teste de 

Kruskal-Wallis seguido da aplicação do teste de Dunn para dados com distribuição não 

normal para dados não pareados com nível de significância de 5%. 

 

4. Resultados 

A tabela 01 apresenta a caracterização da população estudada.  

 

Tabela 01. Caracterização da população separados por grupos 

 Funcionários 

 Docentes Técnico 

Administrativo 

Operacional 

Idade (anos) 47,4±7,0 42,6±9,4a 48,3±8,3 

Peso (Kg) 78,7±15,0 71,9±15,3a 83,1±17,1 

Altura (cm) 1,69±0,1 1,65±0,1b 1,68±0,1 

PAS (mmHg) 116,3±11,5c 117,7±14,8 123,1±17,8 

a – diferença estatisticamente significante entre os grupos, b – diferença significante entre 

docentes e técnico administrativo, c – diferença estatisticamente significante entre docentes e 

operacional (Teste OneWay ANova; p < 0,05): Legenda: PAS (Pressão Arterial Sistólica); CA 

(Circunferência Abdominal). 

 

Cada grupo de funcionários apresenta diferentes escores em cada categoria de 

atividade física, estas diferenças podem ser observadas na tabela 02. 
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Tabela 02. Distribuição dos funcionários segundo as categorias de atividade 

física do Questionário Baecke, expressa em média e desvio padrão dos 

escores. 

 Docente Técnico-Adm Operacional 

AFO 2,36±0,36 2,25±0,45 3,87±0,85a 

AFTL 2,44±0,76 2,07±0,91b 2,45±1,70 

AFL 2,19±0,50 2,20±0,64 2,13±0,74 

AFT 7,23±1,10 6,91±1,52c 8,07±2,14 

a – diferença estatisticamente significante entre os grupos, b – diferença significante entre 

docentes e técnico administrativo, c – diferença estatisticamente significante entre técnico 

administrativo e  operacional (Teste OneWay Anova; p < 0,05 para os dados normais e Teste 

de Kruskal-Wallis; p< 0,05 para os dados não normais): Legenda: AFO (atividade física 

ocupacional); AFTL (atividade física de tempo livre); AFL (atividade física de locomoção); AFT 

(atividade física total). 

 

A tabela 03 apresenta a distribuição do nível de AF em cada categoria segundo o 

questionário de Baecke de cada grupo estudado, nota-se alta prevalência de 

sedentarismo, e ainda, o grupo operacional apresenta escores maiores para todas as 

categorias, exceto para AFL. Os docentes são maioria sedentária para as categorias 

AFTL e AFL, enquanto os técnicos administrativos e os operacionais são sedentários para 

AFTL, ATL e AFT. 

 

Tabela 03. Distribuição do nível das categorias de atividade física do Questionário 

Baecke, expressa em valores absolutos e percentuais. 

 Docente Tecnico Administrativo Operacional 

 Ativo Sedentário Ativo Sedentário Ativo Sedentário 

AFO 50 

(58,8%) 

35 (41,1%) 45 

(52,3%) 

41 (47,7%) 26 

(59,1%) 

18 (40,9%) 

AFTL 42 

(49,4%) 

43 (50,5%) 36 

(41,9%) 

50 (58,1%) 15 

(34,1%) 

29 (65,9%) 

AFL 41 

(48,2%) 

44 (51,8%) 40 

(46,5%) 

46 (53,5%) 21 

(47,7%) 

23 (52,3%) 

AFT 43 

(50,6%) 

42 (49,4%) 40 

(46,5%) 

46 (53,5%) 18 

(40,9%) 

26 (59,1%) 

Legenda: AFO (atividade física ocupacional); AFTL (atividade física de tempo livre); AFL (atividade física de 

locomoção); AFT (atividade física total). 
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5. Discussão 

Os principais achados do estudo podem ser resumidos em: (1) o grupo operacional 

apresentou maiores escores para todas as categorias de atividade física, exceto para 

AFL; (2) a maioria dos indivíduos foi classificado sedentários em todas as categorias, 

exceto para AFO em todos os grupos e AFT para os docentes; (3) exceto para AFL, os 

valores de escores  apresentaram diferenças significantes entre os grupos.  

Notou-se que o grupo operacional apresentou escores maiores para todas as 

categorias, exceto para AFL. Ou seja, esses indivíduos são mais ativos quando 

comparados com os docentes e técnicos administrativos. Florindo et al (21) encontraram 

que homens são mais ativos no trabalho à que atividades de lazer, quando estudaram 

adultos de 18 a  65 anos. 

Analisando os grupos individualmente, os docentes são maioria sedentários para as 

categorias AFTL e AFL, enquanto os técnicos administrativos e os operacionais são 

sedentários para AFTL, ATL e AFT.  Conceição et al (22) observaram prevalência de 

sedentarismo de 48,4% em 704 servidores de uma Universidade. Silva et al (23) 

encontraram prevalência menor, apenas 20% ao estudar o nível de atividade física em 

funcionários, professores e alunos da Universidade Católica de Pelotas. 

Existe grande número de estudos (24,25) que apresentaram prevalências elevadas de 

sedentarismo, independente da população, ou seja, há um elevado número de pessoas 

inativas. Coelho et al (26) encontraram a taxa de 43% dos universitários de medicina são 

sedentários, eles afirmam que tal fato ocorre devido ao caráter integral do curso de 

medicina, que dificulta as atividades extracurriculares, impedindo a prática de atividade 

física rotineira, determinando um estilo de vida sedentário,  frente  a  computadores  e  

televisão. Já Costa et al (27), mostraram  elevado índice de sedentarismo em indivíduos de 

20 a 60 anos hipertensos. 

Os resultados do presente estudo são importantes para analise dos efeitos das 

atividades cotidianas para no comportamento dos diferentes domínios das atividades 

físicas, mediante as características de indivíduos distintos. Assim, intervenções para a 

promoção de mudanças de estilo de vida se tornarão mais eficazes se investirem na 

promoção das atividades físicas no lazer e como forma de deslocamento. 

 

6. Conclusão 

Os resultados mostram alta prevalência de sedentarismo nesta população. Os 

docentes são maioria sedentária para as categorias AFTL e AFL, enquanto os técnicos 

administrativos e os operacionais são sedentários para AFTL, AFL e AFT. 
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Resumo 
A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) possibilita 
levantar dados além da doença ou da lesão, coletando informações sobre a deficiência e 
as habilidades funcionais em diferentes domínios. O objetivo foi avaliar pessoas com 
lesão medular praticantes do basquete sobre rodas. Foram avaliados 60 indivíduos, com 
lesão medular de diferentes causas, atletas de basquetebol sobre rodas. Foi utilizado a 
Checklist da CIF, analisando o domínio de atividade e participação. Como resultado, os 
códigos mais comprometidos e o percentual dos sujeitos que apontaram tais atividades 
foram: levantar e carregar objetos com 78,3% sem nenhum problema e 6,7% com 
problema completo; para andar, constatado 36,7% com nenhum problema e 41,7% com 
acometimento completo; em relação aos direitos humanos, houve 91,7% com nenhum 
problema e 1,7% com problema completo. Conclui-se maior grau de comprometimento 
foram códigos referentes à mobilidade, o que era esperado para essa população.  
Palavras-chave: lesão medular; Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde; basquetebol sobre rodas 
 

 

1.Introdução 

O modelo de funcionalidade e incapacidade apresentado pela Organização 

Mundial de Saúde adota uma abordagem biopsicossocial, refletindo a interação entre as 

dimensões social, biológica e individual da saúde descrita nos componentes de estrutura 

e função.  Nesse sentido, uma função ou incapacidade em um domínio representa uma 

interação entre uma condição de saúde (doença, trauma, lesão) e os fatores do contexto 

(fatores ambientais e pessoais, corporal, atividade e participação)1.  

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é 

um sistema de classificação de estado de saúde e permite averiguar uma ampla gama de 

informações relacionadas à condição de saúde, inclusive fatores contextuais. Segundo 

Farias e Buchalla (2005)2, a CIF introduz um novo modelo para se pensar e trabalhar a 

deficiência e a incapacidade, tendo em conta que estas não resultam diretamente das 

condições de saúde, mas são determinadas também pelo ambiente físico e social, pelas 

diferentes percepções culturais, pela disponibilidade de serviços e de políticas públicas. 

Na CIF, Atividade é a execução de uma tarefa por um indivíduo e representa a 

perspectiva individual da funcionalidade. Participação é o envolvimento em uma situação 
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da vida, isto é, a perspectiva social da funcionalidade humana. Dificuldades no nível da 

atividade representam uma limitação de atividade (p.ex., caminhar), e dificuldades em 

desempenhar papéis socialmente esperados, uma restrição de participação (p.ex., 

restrições na vida comunitária)1. 

A CIF pode ser utilizada na avaliação dos comprometimentos e funcionalidade 

decorrentes da lesão medular. A lesão medular ocorre devido à interrupção de estímulos 

nervosos na medula espinhal e que pode ocorrer por traumas como acidente 

automobilístico, quedas, ferimento por arma de fogo. A medula também pode ser lesada 

por causas não traumáticas como doenças, tumores, infecções e hemorragias3. 

Após a lesão medular, ocorrem comprometimentos de atividades na vida da 

pessoa, afetando ou modificando sua qualidade de vida e causando impacto na sua 

participação social. Há estudos que verificaram diferentes domínios comprometidos4. O 

comprometimento da qualidade de vida em lesados medulares deve-se, muitas vezes, ao 

fato de que as modificações provocadas pela lesão não poderem ser revertidas o que 

modifica bastante a vida da pessoa levando a adaptações e mudanças5.  

Lesados medulares que se tornam atletas tendem a ter melhor capacidade em 

adaptações e superar suas limitações na sua vida decorrente dos aspectos motores, 

emocionais e sociais trabalhados no esporte. Nesse sentido, a atividade física pode 

ajudar o indivíduo a buscar o seu bem estar pessoal, cuidar de si próprio e superar 

barreiras, buscando autonomia e independência6. 

 

2. Objetivos 

Avaliar pessoas com lesão medular praticantes do basquete sobre rodas 

utilizando a CIF para verificar o desempenho no domínio de atividades e participação. 

 

3. Materiais e Métodos   

Foram avaliados 60 indivíduos adultos, maiores de 18 anos, com lesão medular de 

diferentes causas (poliomielite, traumas, tumores, mielites, degenerações), jogadores de 

basquetebol sobre rodas que participaram do “Torneio Regional de São Paulo Basquete 

em Cadeira de Rodas” em Presidente Prudente/SP. Considerou-se a Classificação 

Funcional do esporte já determinada pela Federação Desportiva que é realizada acordo 

com quatro principais fatores: função de tronco, membros superiores, membros inferiores 

e mãos. Os movimentos são feitos pelo atleta nos planos sagital, frontal e transversal. A 

amplitude, a força e a coordenação de todos os movimentos são levados em 

consideração como componentes individuais de classificação e as funções são 
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relacionadas durante situações de jogo até chegar-se à classificação do atleta, que é 

dividida em classes de 1.0 a 4.5, sendo 1.0 a mais comprometida e 4.5 a menos 

comprometida.  

Os participantes dessa pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, aprovado pelo CEP/UNESP de acordo com o processo nº 50/2010. 

Foi utilizado a Checklist da CIF7 que é uma listagem resumida com as categorias 

principais, sendo uma ferramenta prática para registrar informações. Nesse estudo, foi 

utilizado somente na análise, a categoria de atividade e participação e uma ficha de 

identificação com dados pessoais, nível e tempo de lesão e classificação funcional para 

estudo do perfil. Dentro dessa categoria, 23 códigos são especificados em cada atividade 

avaliada. Andar, por exemplo, corresponde ao código d450 e ter trabalho remunerado na 

área ligado à área principal da vida, é utilizado o código d850. 

A categoria atividades e participação inclui uma avaliação de como o indivíduo 

exerce suas atividades diárias e se engaja na vida social, considerando as funções e 

estruturas do seu corpo que compreende desde simples tarefas e ações até áreas mais 

complexas da vida, sendo que inclui itens referentes à aprendizagem e aplicação do 

conhecimento; tarefas e demandas gerais; comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, 

atividades e situações da vida doméstica; relações e interações interpessoais; educação e 

trabalho; auto-suficiência econômica; e vida comunitária. As limitações de atividade são 

as dificuldades que o indivíduo pode ter para executar uma determinada atividade. As 

restrições à participação social são os problemas que um indivíduo pode enfrentar ao se 

envolver em situações de vida. Para se determinar o grau de comprometimento para cada 

código, utiliza-se um qualificador, uma pontuação de 0 a 4, sendo 0 designado para as 

situações com nenhum problema naquela atividades; 1 para problemas leves; 2 para grau 

moderado; 3 para problema de grau grave e 4 problema completo.  

Os resultados foram analisados por perfil descritivo da população assim como pela 

determinação dos códigos com algum grau de comprometimento, designado pelos 

qualificadores correspondentes entre 1 e 4 para o conjunto da população avaliada (n=60). 

Foi considerado o percentual total de sujeitos que assinalaram os qualificadores 

correspondentes em cada código/atividade da checklist. 

 

4. Resultados 

A média de idade foi 33 ± 8 anos. Quanto ao tempo de lesão, a mediana de foi de 

15±12 anos, sendo o maior tempo de lesão de 44 anos e o menor de 11 meses. Em 

relação à classificação funcional, 13 indivíduos apresentavam classe 1.0; 8 apresentavam 
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classe 1.5; 14 na classe 2.0; 9 na classe 2.5; 4 nas classes 3.0 e 3.5; 6 na classe 4.0; e 2 

indivíduos na classe 4.5.  

Os resultados foram organizados a partir dos códigos que apresentaram alguma 

forma de comprometimento na categoria atividade e participação, ou seja, todos os 

códigos da Checklist que não apresentaram nenhum comprometimento, não foram 

apresentados na tabela 1. De modo geral, houve algum grau de comprometimento 

somente em 9 dos 23 códigos analisados nessa categoria. Para 10 sujeitos, não houve 

comprometimento algum em nenhuma das categorias. 

 

Tabela 1 – Percentual de comprometimento em cada atividade/código no total de atletas 

(n=60) na categoria de Atividade e Participação 

Grau de comprometimento 

 Atividades e participação 0 1 2 3 4 

Levantar e carregar objetos (d430) 78,3% 8,3% 1,7% 5% 6,7% 

Andar (d450)  36,7% 1,7% 15% 5% 41,7% 

Deslocar-se com equipamentos (d465 ) 95% 3,3% 0% 0% 1,7% 

Utilização de transportes (d470) 85% 10% 3,3% 1,7% 0,0% 

Dirigir (d475) 91,7% 3,3% 0% 0% 5,0% 

Aquisição de bens e serviços (d620) 96,7% 0,0% 3,3% 0% 0,0% 

Preparação de refeições(d630) 96,7% 3,3% 0% 0% 0,0% 

Trabalho remunerado (d850) 88,3% 5,0% 3,3% 0% 3,3% 

Direitos Humanos (d940) 91,7% 1,7% 5% 0% 1,7% 

0= nenhum problema; 1= leve; 2= moderado; 3= grave; 4= completo 

 

5. Discussão 

A CIF possui itens de referência para avaliação além da doença ou da lesão. Há 

informações sobre a deficiência, a doença e se estende de modo a obter informações 

sobre as habilidades funcionais em diferentes domínios dentre eles, as atividades e a 

participação. Nesse estudo, a CIF foi utilizada como meio de assinalar quais as atividades 

que os atletas tinham comprometimentos.  

De modo geral, dos 23 itens nesse domínio, 9 foram apontados com 

comprometimentos, porém apenas o andar foi a atividade que teve percentual maior em 

comprometimento completo (41,7%) o que seria evidente para a lesão medular completa. 

Houve percentuais com parcial comprometimento (21,7) e outros 36,7% relataram não ter 

problemas para o andar. Carregar objetos, usar o transporte e trabalho remunerado 

apresentaram percentuais maiores com comprometimentos leves para essas atividades 
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sendo 8,3%, 10% e 5%, respectivamente. Os demais 14 códigos não foram relatados 

problemas ou quaisquer comprometimentos. 

Sabino, Coelho, Sampaio (2008)8 analisaram a categoria atividade e participação 

de pacientes acometidos em tronco inferior e membros inferiores em tinham problemas na 

região lombar, joelhos, tornozelo e região da panturrilha. O estudo mostrou maiores 

comprometimentos para andar, subir e descer escadas, correr e agachar, porém outras 

atividades puderam ser destacadas como trabalho, dançar, varrer, praticar esportes entre 

outras. Dos 30 pacientes avaliados, apenas 2 relataram não ter comprometimentos nessa 

área decorrente de seu estado de saúde.  

Em nosso estudo, dos 60 sujeitos avaliados, 10 disseram não ter problemas na 

categoria atividade e participação, pois nenhum código foi assinalado com qualificadores 

referente a presença de qualquer problema. 

No presente estudo, não foi verificado ainda a relação entre tempo de lesão, 

idade ou a prática de esporte, porém estas são condições que podem ser consideradas 

nas possibilidades de realização de atividades e na participação social. Apesar dos 

comprometimentos físicos que a lesão medular possui, as atividades podem ser 

realizadas e o esporte pode ser um dos fatores que levam a isso, pois além de um meio 

de inserção social também é responsável por levar saúde a medida que possibilita 

prevenção de incapacidades9.  

Ressalta-se ainda que o uso da CIF foi interessante e possibilitou averiguar a 

funcionalidade e atividades que devem ser consideradas ao avaliar uma pessoa com 

deficiência para que amplie a visão de sua condição de saúde ou da lesão no que diz 

respeito às possibilidades de interação com o ambiente, ainda que tenha funções e 

estruturas do corpo acometidas1.   

Em pesquisa de enfermagem em reabilitação, a CIF é citada como apoio para 

reabilitação, onde as definições propostas na CIF são usadas para nortear condutas e 

intervenções, bem como avaliar constantemente os resultados obtidos com as 

intervenções, pois a referida classificação organiza as consequências de traumas, 

disfunções orgânicas e mentais. Os autores acreditam que a concepção de saúde-

doença, no âmbito da reabilitação, leva a compreender o homem a partir do seu fazer, do 

seu estilo de vida e cidadania e não a partir da sua doença ou deficiência. Esta 

especialidade enfatiza tanto a prevenção como o tratamento das incapacidades, mediante 

metas previamente estabelecidas, priorizadas e compartilhadas entre os reabilitadores, 

paciente e família, valorizando autonomia dos especialistas atrelada à autonomia do 

paciente10. 
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De modo geral, a CIF codifica as situações de saúde e de temas relacionados à 

saúde, qualificando os diferentes domínios da funcionalidade. A funcionalidade é usada 

no aspecto positivo e o aspecto negativo corresponde à incapacidade. Segundo esse 

modelo, a incapacidade é resultante da interação entre a disfunção apresentada pelo 

indivíduo (seja orgânica e/ou da estrutura do corpo), a limitação de suas atividades e a 

restrição na participação social, e dos fatores ambientais que podem atuar como 

facilitadores ou barreiras para o desempenho dessas atividades e da participação4,5.  

 

6. Conclusão 

Considerar as diferentes dimensões da vida da pessoa tem sido uma 

preocupação atual na área da saúde com o intuito de verificar a condição de saúde em 

sua maior amplitude. Para a população com deficiência, as sequelas podem ser 

avaliadas, porém considerar a interação entre a pessoa e o ambiente é de fundamental 

importância visto que é nesse contexto que podemos considerar o impacto da lesão, da 

doença ou da deficiência na vida da pessoa. No domínio analisado nesta pesquisa, foi 

possível observar que o maior grau de comprometimento está nos códigos que se referem 

à mobilidade, o que é esperado para essa população. No entanto, nos outros códigos, a 

maioria das pessoas apresentou nenhum ou comprometimento leve. Por avaliar uma 

população específica, com características semelhantes, praticantes de basquete sobre 

rodas, pode ser que a prática desportiva seja uma condição de interferência positiva na 

aquisição de atividades as quais foram percebidas com nenhum comprometimento ou até 

mesmo, acometidos de forma leve. No entanto, a metodologia adotada nesse trabalho 

não permitiu averiguar essa relação, porém seria pertinente realizar estudos com grupo 

controle para verificação dessa condição. 
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Resumo 
Variáveis antropométricas influenciam a Hipertensão Arterial Sistêmica dessa maneira é 
importante controlar essas variáveis para a prevenção de eventos cardiovasculares. 
Analisar a correlação entre os valores de índice de massa corporal (IMC) e de 
circunferência abdominal (CA) de hipertensos. Amostra foi composta 21 indivíduos do 
Projeto Hipertensão da FCT/UNESP. Foram coletados a massa corporal, estatura e CA, a 
CA foi mensurada com fita métrica, ao nível da prega umbilical. Estatística descritiva e 
correlação de Spearman foram utilizadas para análise dos dados. A correlação entre IMC 
e CA, foi positiva e estatisticamente significante com p<0,01, R= 0,84  [0,64-093], 
indicando que um alto IMC, sugere maior CA, o que leva a um maior risco cardiovascular. 
Os resultados reforçam a importância da prevenção e controle das variáveis 
antropométricas para promover modificações positivas no estilo de vida de hipertensos. 
Palavras-chave: Variáveis antropométricas, hipertensão arterial, prevenção. 
 

 

Introdução 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), também conhecida como pressão alta, 

constitui atualmente um dos problemas de saúde pública de maior prevalência na 

população mundial e representa o maior e mais perigoso fator de risco para a progressão 

das doenças cardiovasculares, sendo apontada pela Organização Mundial de Saúde 

como a terceira maior causa de morte(¹). 

Vários fatores podem contribuir para o aparecimento ou agravamento da 

hipertensão arterial (HA), sendo eles genéticos (idade, raça, sexo, história familiar) e de 

risco associados (tabagismo, obesidade, etilismo, sedentarismo, estresse, consumo 

excessivo de sal, baixo nível de atividade física, e diabetes), e sua monitorização pode ser 

realizada por meio da mensuração da pressão arterial (PA)(2,3,4).   

O excesso de massa corporal é um fator predisponente para a hipertensão, 

podendo ser responsável por 20% a 30% dos casos de HA, 75% dos homens e 65% das 

mulheres apresentam hipertensão diretamente atribuível a sobrepeso e obesidade(5).   

A obesidade é geralmente identificada pelo índice de massa corporal (IMC)(6) e a 

gordura abdominal é identificada pela circunferência da cintura/abdominal(7,8). Sabe-se 
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que indivíduos com alta quantidade de adiposidade corporal e sobrepeso, possuem maior 

risco de desenvolver a HAS e consequentemente maior risco cardiovascular(9).  

 Estudos demonstraram a CA como um marcador superior para prever fatores de 

risco cardiovascular quando comparado ao IMC(10,11,12). Em contraste, outros estudos têm 

relatado que ambos os valores de IMC e CA pode igualmente identificar fatores de risco 

cardiovascular(14,15,16). 

 Neste sentido, torna-se importante o controle desses fatores de risco 

cardiovasculares, além da relação entre eles, para a prevenção de futuros eventos 

cardiovasculares.  

 

Objetivos  

 

Analisar a relação entre os valores de IMC e de CA dos participantes do Projeto 

Hipertensão. 

   

Materiais e Métodos 

Para realização deste trabalho foram analisados dados de 21 voluntários, com 

idade média de 51,06±5,34, sendo todos hipertensos participantes do Projeto 

Hipertensão, um programa de extensão desenvolvido na FCT/UNESP. Nestes pacientes 

foram avaliados altura, peso e circunferência abdominal. 

A medida da altura foi realizada, por meio do estadiômetro (Sanny - Brasil), já para 

a mensuração do peso corporal, foi utilizada a balança digital eletrônica da marca Plenna, 

modelo Lumina mea 02550. A partir dos dados obtidos, foi calculado o índice de massa 

corpórea (IMC) = peso/altura2 (kg/m2) que foi classificado de acordo com a III Diretrizes 

Brasileiras de Obesidade(5). 

A circunferência abdominal (CA) foi obtida por meio de fita métrica, ao nível da 

cicatriz umbilical, segundo recomendações da OMS(17). Homens com circunferência 

abdominal ≥ 94 e mulheres ≥ 80 serão considerados indivíduos com risco aumentado 

para desenvolver doenças metabólicas(5). 

 

Resultados 

Os resultados demonstraram que a maioria dos funcionários apresenta uma 

porcentagem significativa de sobrepeso e obesidade grau II ou II, caracterizando alto risco 

para desenvolver doenças cardiovasculares. E ainda, a maioria apresenta CA aumentada 

tornando mais predispostos a eventos cardiovasculares.  
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A figura 1 apresenta a distribuição da prevalência, em valores percentuais, do fator 

de risco IMC nos avaliados do Projeto Hipertensão do Setor de Reabilitação Cardíaca da 

FCT/Unesp. 

 

 

 

Figura 1. Prevalência de IMC (KG/m2) dos hipertensos avaliados participantes do projeto 

hipertensão arterial da FCT/Unesp. 

 

A tabela 1 apresenta a distribuição dos valores percentuais, do risco para 

desenvolver doenças cardiovasculares nos avaliados do Projeto Hipertensão do Setor de 

Reabilitação Cardíaca da FCT/Unesp. 

 

Tabela 1. Distribuição dos valores de Circunferência Abdominal (CA) dos participantes do 

Projeto de Hipertensão da FCT/UNESP 

Sem Risco 9,52 % 

Risco aumentado   33,33 % 

Risco aumentado substancialmente 57,14% 

  

 

A correlação entre IMC e CA, foi positiva e estatisticamente significante com 

p<0,01, R= 0,84  [0,64-093]. Notando, a correlação entre IMC e CA, indicando que um alto 

IMC, sugere maior CA, o que leva a um maior risco cardiovascular.  
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Discussão 

 No presente estudo observou-se que a população estudada apresentou alta 

prevalência de sobrepeso (85,7% dos indivíduos), assim como para risco cardiovascular 

(90,47%). Além disso, houve correlação entre IMC e CA, indicando que um alto IMC, 

sugere maior CA, o que leva a um maior risco cardiovascular, correlação essa que 

também foi encontrada no estudo de Damasceno et.al e (18). 

 O IMC expressa alterações que podem ocorrer na distribuição da gordura corporal, 

porém não verifica o padrão da mesma. Assim, correlacionar essa medida com outras 

variáveis antropométricas se faz necessário, tendo em vista que o tipo de depósito de 

distribuição de gordura está relacionado ao prognóstico de saúde(19). No entanto, a CA é 

a medida que representa melhor a distribuição da gordura visceral e essa, por sua vez, 

tem mais relação com as alterações metabólicas do que a gordura subcutânea, 

indicando o risco do desenvolvimento de doença cardiovascular(20).  

 Corroboram com os achados do presente estudo, o trabalho de Taylor et.al (21), 

compararam a associação de IMC e medidas de adiposidade central em homens e 

mulheres. Barbosa et al (22) também encontraram associação positiva e linear entre o 

aumento do IMC e da circunferência abdominal de hipertensos. 

 Assim os resultados reforçam a importância da prevenção e controle da HAS, 

visando à orientação e educação para produzir modificações positivas no estilo de vida, e 

nas variáveis antropométricas estudadas. 

  

Conclusão 

 A partir dos achados conclui-se que existe correlação positiva entre IMC e CA em 

indivíduos hipertensos, dessa maneira, reforçam a importância da prevenção e orientação 

sobre fatores de risco cardiovasculares nesses indivíduos, uma vez que as duas variáveis 

antropométricas apresentam um maior risco para desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. 
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Resumo 
A disfunção temporomandibular (DTM) caracteriza-se por um grupo de alterações que 
acomete os músculos mastigatórios, articulação temporomandibular e estruturas 
adjacentes. Alguns autores sugerem uma estreita relação entre a postura corporal e a 
DTM. Avaliar e analisar o posicionamento da região cervical e cabeça em voluntários com 
e sem DTM. Participaram do estudo 20 sujeitos que foram submetidos ao questionário de 
Critérios de Diagnóstico para Pesquisa das Desordens Temporomandibulares 
(RDC/DTM). Posteriormente foram feitas as fotografias para posterior análise postural 
utilizando o sofware CorporisPro. Pode-se observar que em todos os ângulos analisados, 
não houve diferença estatisticamente significante entre o posicionamento da cabeça, 
coluna cervical e cintura escapular nos indivíduos com DTM e sem DTM. Concluímos que 
a postura da cabeça, coluna cervical e cintura escapular não diferem entre o grupo com 
DTM e o grupo controle. 
Palavras-chave: Articulação Temporomandibular, Fotogrametria, Disfunção 
Temporomandibular 
 

 

Introdução e Justificativa 

A disfunção temporomandibular é bastante frequente na população apresentando 

taxas de prevalência que variam entre 25 – 70% aproximadamente, independente da 

classe econômica, escolaridade e faixa etária, sendo as mulheres geralmente mais 

acometidas1,2,3. Caracteriza-se por um grupo de alterações que acomete os músculos 

mastigatórios, articulação temporomandibular e estruturas adjacentes. 

Como a articulação temporomandibular é uma articulação bilateral, a 

movimentação deve ser simultânea e sincrônica, com os músculos agindo em sinergia. 

Esta articulação está entre a mais utilizada pelo homem, ela abre e fecha 

aproximadamente de 1500 a 2000 vezes por dia4. 

A disfunção temporomandibular tem origem multi-fatorial não sendo possível 

reconhecer um único fator etiológico desencadeante, está relacionada com a tensão 

emocional, desarmonia oclusal, perda de dentes, disfunção muscular mastigatória, 

mudanças internas e externas na estrutura da articulação temporomandibular, 

desequilíbrios posturais, variações hormonais, alterações psicossociais e de 

comportamento, e uma associação de vários destes fatores5. 
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A disfunção temporomandibular pode levar a adaptações nas estruturas do corpo 

para minimizar a dor ou desconforto do paciente e também para corrigir as zonas de 

tensão músculo-esqueléticas, essas adaptações muitas vezes podem levar a desvios na 

postura corporal6. 

A articulação temporomandibular associa-se anatômica e cinesiologicamente com 

articulações adjacentes e da coluna, e por ser vulnerável a alterações intrínsecas e 

extrínsecas, pode ser afetada pela postura7,8,9. 

Tem sido relatado que vários pacientes com disfunção craniomandibular sofrem de 

disfunção craniocervical. A falha de reconhecer e tratar a disfunção craniocervical na 

conjunção com a terapia craniomandibular sempre resulta no relapso da articulação 

temporomandibular nos pacientes reabilitados10. 

Diante da diversidade de resultados dos diferentes métodos de avaliação da 

posição da coluna cervical em portadores de disfunção temporomandibular, por meio 

desta pesquisa tenta-se elucidar lacunas na literatura, realizando a avaliação da posição 

da coluna cervical e da cabeça em indivíduos com e sem disfunção temporomandibular, 

através da fotogrametria. 

 

Objetivos  

O objetivo deste estudo foi avaliar e analisar a postura da região cervical em 

voluntários com e sem disfunção temporomandibular, por meio de fotogrametria. 

 

Metodologia 

Participaram deste estudo 20 sujeitos de ambos os sexos, com média de 24,09 

anos de idade, divididos em dois grupos: um grupo de 10 sujeitos que apresentaram 

sinais e sintomas de disfunção temporomandibular, e um grupo controle (sem disfunção 

temporomandibular). Foi entregue a cada um dos pacientes um termo de consentimento 

livre e esclarecido possibilitando a participação do mesmo nesse estudo contendo a 

autorização do Comitê de Ética e Pesquisa processo de nº 23/2010. 

Todos os sujeitos foram submetidos, inicialmente ao questionário: “Research 

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Desorder” (RDC/TMD)11, na versão em 

português para diagnosticar os indivíduos com disfunção temporomandibular. 

Em seguida, foram submetidos a uma avaliação postural por meio de fotografias 

que consistiu em três vistas fotográficas diferentes: frontal anterior, lateral direita e lateral 

esquerda. Após isso, as imagens digitalizadas foram analisadas por um software de 
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fotogrametria digital, o Corporis Pro. Nesta etapa, os procedimentos foram os mesmos 

para ambos os grupos. 

Para padronizar a localização específica dos pontos anatômicos, estes foram 

identificados por um marcador de isopor com diâmetro de 2 mm. Os seguintes pontos 

anatômicos, marcados bilateralmente, foram utilizados como pontos de referência para a 

avaliação dos ângulos: articulação esternoclavicular; articulação acrômio clavicular; 

protuberância occipital; processos espinhosos da 4º e 7º vértebras cervicais. Outros cinco 

pontos que foram analisados (ângulo orbicular externo, comissura labial e centro do 

trágus da orelha) não precisaram de marcação, pois são facilmente visíveis. (Figura 1 e 

Figura 2)    

 

Resultados 

Inicialmente, através do teste Qui-quadrado, foi realizada uma análise descritiva 

no conjunto de dados, para verificar a distribuição em relação às variáveis estudadas.  

 

                        

Figura 1. Vista Frontal anterior- Figura 2. Vista lateral Direita- 

 EC articulação esternoclavicular; AC articulação 
acrômioclavicular; 

 C protuberância occipital; D processo espinhoso de C4; E 
processo espinhoso de C7; H centro da orelha 

 OE orbicular externo e CL comissura labial. 
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Figura 3. Representação gráfica de valores médios,desvio padrão, mínimo, mediana, 

máximo, 1º e 2º Quartil e valores discrepantes representados pelo asterisco, da idade e 

das alterações posturais do grupo controle e DTM 

 

Observando a Figura 3, a média de idade foi de 22,50 (±0,850) anos para o grupo 

controle e 24,10 (±2,961) anos para o grupo com disfunção temporomandibular. 

Analisando a Figura 3 observamos que em todos os ângulos analisados: OE - 

Orbicular Externo, CL - Comissura Labial, AC - Acrômioclavicular, EC - Esternoclavicular, 

LC - Lordose Cervical e PC - Protrusão da Cabeça, entre o grupo com disfunção 

temporomandibular e o grupo controle, não houve diferença estatisticamente significante 

entre o posicionamento da cabeça, coluna cervical e cintura escapular nos indivíduos com 

disfunção temporomandibular e indivíduos sem disfunção temporomandibular, ou seja, as 

medidas dos ângulos não dependem do grupo em que se está dividido.  

 

Discussão 

Os resultados obtidos neste presente estudo difere de outros estudos como, 

Munhoz, Marques e Siqueira12, que constataram através de avaliação clínica e 

radiográfica, em sujeitos saudáveis e portadores de disfunção temporomandibular grave 

uma tendência no aumento das alterações morfológicas e funcionais na coluna cervical e 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 274

Biassoto-Gonzalez et al.13, em estudo utilizando fotogrametria, observaram que indivíduos 

com disfunção temporomandibular severa apresentaram maior anteriorização de cabeça 

do que os aqueles com disfunção temporomandibular leve. 

No entanto, foram encontrados resultados similares aos de Visscher et al.14, 

utilizando-se de fotografias e radiografias da cabeça e coluna cervical, os quais não 

acharam associação entre a disfunção temporomandibular e a postura da cabeça e não 

indicam o desenvolvimento de dor crônica no sistema mastigatório, como resultado de má 

postura. 

Assim como o estudo de Iunes15, que avaliou a postura da cabeça e cervical em 

sujeitos com e sem disfunção temporomandibular, através de fotografia, radiografia e 

avaliação visual, utilizando também o RDC/TMD concluiu que a postura da cabeça e da 

região cervical dos indivíduos com disfunção temporomandibular não diferem dos 

indivíduos sem disfunção temporomandibular. 

Alguns estudos utilizando fotogrametria, não demonstraram alterações 

significativas na postura corporal em indivíduos com disfunção temporomandibular, 

quando comparadas com indivíduos saudáveis12. 

Outros estudos sugerem uma estreita relação entre a postura corporal e a 

disfunção temporomandibular, embora não seja possível determinar se os desvios 

posturais são a causa ou o resultado da desordem4. 

Biassoto-Gonzalez et al.13, em estudo utilizando fotogrametria, observaram que 

indivíduos com disfunção temporomandibular severa apresentaram maior anteriorização 

de cabeça do que os aqueles com disfunção temporomandibular leve. 

Já outros estudos concluem que disfunções da articulação temporomandibular e as 

alterações posturais estão intimamente relacionadas com a oclusão dental. Catach e 

Hajjar16 demonstraram através de estudos com oclusogramas e eletromiografia que tanto 

alterações de posição da cabeça quanto do corpo tinham efeitos sobre os contatos 

oclusais. Os mesmos autores observaram que a extensão da cabeça aumentava os 

componentes verticais e horizontais do espaço interoclusal devido a alteração da postura 

mandibular. 

Essa diversidade de resultados pode ser atribuída ao fato de que nos estudos os 

autores não avaliaram esses parâmetros em diferentes diagnósticos de disfunção 

temporomandibular, ou seja, os sujeitos não foram divididos em subclasses de acordo 

com o seu tipo e grau de disfunção, gerando grupos heterogêneos.  
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Conclusões 

Através desse estudo concluímos que a postura da cabeça, coluna cervical e 

cintura escapular não diferem entre o grupo com disfunção temporomandibular e o grupo 

controle. 
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Resumo 
A hidratação garante bom desempenho durante treinamento físico, encurtando o tempo 
de recuperação. O objetivo desse estudo foi analisar morfologicamente o músculo 
gastrocnêmico de ratos treinados submetidos à restrição hídrica. Utilizamos 58 ratos 
Wistar divididos em: GAS (controle), GAE (treinado com água ad libitum), GRHS 
(sedentário com restrição hídrica) e GRHE (treinado com restrição hídrica). As sessões 
foram realizadas três vezes por semana, durante doze semanas, uma hora diária. Os 
animais foram sacrificados, o músculo gastrocnêmio removido, congelado e submetido a 
cortes histológicos. No grupo GAS, os animais apresentaram aspecto histológico normal; 
no GAE, fibras hipertróficas, polimorfismo, com pequeno diâmetro, fibras atróficas, 
fagocitose de células similares a fibroblastos e macrófagos e tecido conjuntivo 
aumentado; no GRHS, polimorfismo, núcleos periféricos e perimísio retraído; no GRHE, 
polimorfismo acentuado, fibra, fibroblastos e macrófagos, fagocitose, fibras hipertróficas, 
contornos angulosos, núcleos periféricos e fibras poligonais. O protocolo foi suficiente 
para induzir alterações morfológicas no músculo gastrocnêmio de ratos. 
Palavras-chave: gastrocnêmio, treinamento físico, restrição hídrica. 
 

 

Introdução 

Treinamento físico são atividades físicas estruturadas com objetivo de melhorar a 

saúde e a aptidao física (American College of Sports Medicine, 2007). A literatura 

científica mostra que a prática regular do exercício físico proporciona inúmeros benefícios, 

entre eles, podemos citar melhoras nos aspectos fisiológicos relacionados aos sistemas 

cardiorrespiratório, muscular, endócrino e nervoso (WARBURTON et al, 2006). 

Os exercícios aeróbios, incluindo a corrida, têm sido considerados um importante 

componente de estilo de vida saudável e estão diretamente vinculados a vários 

benefícios: diminuição na concentração de triglicerídeos (TG), lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL) e do colesterol total (CT) (SCHAAN et al, 2004). Seja pelo seu efeito 

agudo e/ou crônico, o exercício físico aeróbio apresenta relação inversa com o 

desenvolvimento de doenças crônico degenerativas (ARAÚJO et al, 2005).  

O exercício pode induzir a desidratação se durante sua execução não houver uma 

reposição hídrica. A desidratação de 2% da massa corporal pode prejudicar as funções 

fisiológicas e o desempenho no exercício, aumentando a freqüência cardíaca, a 
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temperatura central, diminuindo o débito cardíaco e alterando a função do Sistema 

Nervoso Central (II-YOUNG PAIK et al, 2009).    

O presente estudo busca esclarecimentos sobre as alterações que podem ocorrer 

no músculo gastrocnêmio após um programa aeróbio de treinamento com restrição 

hídrica no âmbito morfológico.  

 

Objetivo 

Analisar morfologicamente o músculo gastrocnêmico de ratos treinados submetidos 

à restrição hídrica. 

 

Material e Métodos 

O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética e Experimentação 

Animal – CEEA da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP com o 

protocolo F-001-002394/2004. Para a realização do experimento foram utilizados 48 ratos 

da linhagem Wistar, com idade de aproximadamente 70 dias, provenientes do Biotério 

Central da UNESP, Campus de Botucatu, e transferidos para o Laboratório de Histologia 

da FCT/UNESP– Campus de Presidente Prudente.  

Os animais foram alojados em gaiolas de plástico, sendo quatro gaiolas coletivas e 

vinte e quatro gaiolas individuais para o controle da restrição hídrica, à temperatura de 22 

+-3ºC, com ciclos de 12 horas de luminosidade, sendo das 7:00 à 19:00 horas (período 

claro) e 19:00 à 7:00 (período escuro), divididos aleatoriamente em quatro grupos: 

GAS (n=8), alojados em gaiolas plásticas coletivas. Não realizaram o programa de 

treinamento, foram alimentados com ração padrão e água de torneira fornecidos ad 

libitum. Forneceram a média de ingestão de água para o cálculo da restrição hídrica dos 

animais do GRHS. 

GRHS (n=8), alojados em gaiolas metálicas individuais. Não realizaram o programa 

de treinamento, sendo alimentados com ração padrão ad libitum e água de torneira 

fornecida de maneira controlada, com restrição de 25% a partir da média ingerida pelos 

animais de GAS. 

GAE (n=16), alojados em gaiolas plásticas coletivas. Realizaram o programa de 

treinamento, foram alimentados com ração padrão e água de torneira fornecidos ad 

libitum. Forneceram a média de ingestão de água para o cálculo da restrição hídrica dos 

animais do GRHE.  

GRHE (n=16), alojados em gaiolas metálicas individuais. Realizaram o programa 

de treinamento, sendo alimentados com ração padrão ad libitum e água de torneira 
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fornecida de maneira controlada, com restrição de 25% a partir da média ingerida pelos 

animais de GAE. 

A correção foi realizada a cada dois dias respeitando o que foi ingerido nos dias de 

treinamento e o que foi ingerido nos dias de repouso, realizando a restrição hídrica de 

25% de acordo com o que os animais consumiam nesses dias.   

O programa de treinamento foi realizado em esteira para animais de pequeno 

porte, no Laboratório de Histologia da FCT/UNESP - Campus de Presidente Prudente, 

durante doze semanas. A esteira foi construída pelo SENAI de Presidente Prudente, 

baseada no modelo de ANDREW (1965). 

As sessões de treinamento foram realizadas três vezes por semana (segundas, 

quartas e sextas-feiras), durante doze semanas, sendo a primeira semana de adaptação 

ao ambiente de treinamento. A cada sessão, oito animais eram colocados 

simultaneamente nas raias da esteira. 

Os animais eram pesados no período da manhã em todos os dias de treinamento e 

os pesos anotados individualmente em planilhas. 

Para a coleta das amostras os animais foram sacrificados por decapitação, 

realizando-se logo em seguida o procedimento cirúrgico. Os animais do GAE e GRHE 

foram sacrificados em duas etapas: oito uma hora após a última sessão de treinamento e 

oito 72 horas após a mesma. Foram retirados os músculos gastrocnêmios e seus 

fragmentos congelados para posterior análise morfológica. 

O congelamento foi realizado envolvendo os fragmentos do músculo gastrocnêmio 

em talco para retirar a umidade da peça e em seguida, a peça era mergulhada em 

nitrogênio líquido por aproximadamente 45 segundos para o congelamento. Após tal 

procedimento, as peças congeladas eram transferidas para a câmara do micrótomo 

criostato “HM 505 E Microm” (-20ºC), onde eram envoltas em papel alumínio previamente 

identificado e resfriado, e mantidos até se estabelecer o equilíbrio térmico (20 a 30 min). 

Ao final foram colocadas em cápsulas plásticas individuais identificadas e armazenadas 

em botijão de nitrogênio a -182ºC para posterior análise. 

A análise morfológica do gastrocnêmio foi realizada no Laboratório de Histologia da 

FCT/UNESP– Campus de Presidente Prudente, onde os blocos congelados foram 

transferidos para a câmara do micrótomo criostato “HM 505 E Microm” (-20º C), sendo 

afixados em suportes metálicos, utilizando-se um adesivo especial, o Tissue Freezing 

medium (Jung). Cortes histológicos com 6 µm foram retirados e submetidos à coloração 

pela Hematoxilina-Eosina (HE), que permite evidenciar a arquitetura fascicular geral da 
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musculatura, tamanho e forma das fibras, posição e número de núcleos na célula, 

processos inflamatórios e basofilia citoplasmáticos (intensidade da síntese protéica). 

Para análise do peso corporal dos animais dos diferentes grupos estudados foi 

utilizada análise de variância (ANOVA) e para a análise da leitura das lâminas utilizamos 

a estatística descritiva. 

 

Resultados  

Os resultados obtidos neste estudo serão analisados quanto ao peso corporal dos 

animais e a morfologia do músculo gastrocnêmio.  

Os valores médios ± desvio padrão dos pesos corporais dos animais dos diferentes 

grupos estudados no experimento se encontram na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Valores médios do peso corporal dos animais dos diferentes grupos estudados. 

      GRUPOS PC inicial (g) 

(2 semanas antes do 

 início do treinamento) 

PC na 1ª semana 

de treinamento (g) 

PC na 12ª semana 

de treinamento (g) 

GAS 291,20 ± 9,163 371,20 ± 11,413 527,10 ± 5,339 

GRHS 290,75 ± 21,346 311,42 ± 2,872 376,98 ± 7,795 

GAE 294,50 ± 11,448 356,04 ± 8,369 485,33 ± 7,163 

GRHE 287,06 ± 19,645 312,10 ± 6,772 379,29 ± 7,399 

 

As médias do peso corporal não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos duas semanas antes do início do protocolo de treinamento 

(p=0,67). Logo após essa pesagem inicial, a restrição hídrica foi iniciada nos animais dos 

grupos GRHS e GRHE, e já na primeira semana de treinamento apresentaram diferença 

significativa (16,10%) em relação aos seus respectivos controles, GAS e GAE. A 

diferença entre o peso dos grupos aumentou após as 12 semanas de treinamento 

(28,48%). Os grupos submetidos à restrição hídrica apresentaram pesos corporais bem 

menores em relação aos com água ad libitum. 

 Em relação à análise morfológica: 

GAS – (controle): aspecto histológico normal com fibras de formato poligonal, raras 

fibras hipertróficas, núcleos periféricos e padrão fascicular. 

GAE – (treinado com água ad libitum): fibras hipertróficas, algumas fibras 

arredondadas, núcleos periféricos, presença de polimorfismo, algumas fibras com 

pequeno diâmetro, fibras atróficas, núcleos centrais eventuais, presença de fagocitose 
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parcial e completa e presença de células similares a fibroblastos e macrófagos. Observa-

se também o tecido conjuntivo aumentado, característica de edema. 

GRHS – (sedentário com restrição hídrica): padrão fascicular normal, algumas 

modificações de formato como polimorfismo, núcleos em posição periférica, perimísio 

retraído com diminuição de espaço entre as fibras em algumas áreas e algumas fibras 

arredondadas.  

GRHE – (treinado com restrição hídrica): algumas fibras com polimorfismo mais 

acentuado, fibra hialinizada em algumas áreas, presença de células similares a 

fibroblastos e macrófagos, fagocitose, em geral presença de algumas hipertróficas perto 

de outras com tamanho médio, algumas fibras arredondadas e fibras com contornos 

angulosos, núcleos periféricos, em geral fibras poligonais. 

 

Discussão    

Com o objetivo de estudar os diferentes tipos de lesões musculares no tecido 

corporal (humano e animal) em decorrência do treinamento físico; vários modelos 

experimentais foram desenvolvidos. Seja através do treinamento por natação 

(BERNARDES et al, 2004), ou em esteiras com ratos (VOLTARELLI et al, 2004), poucos 

foram os achados morfológicos dos efeitos deletérios decorrentes do treinamento. 

 É sabido que a constituição muscular pode envolver misturas de fibras rápidas, 

lentas e intermediárias; e que frente à produção de trabalho mecânico, ocorre adaptação 

celular (McARDLE et al, 1998). Aumento da produção de energia, aumento da 

densificação mitocondrial e da rede capilar (HAWLEY, 2002), bem como liberação de 

radicais livres, ocasionando lesões e processos inflamatórios das fibras musculares 

(CORDOVA e NAVAS, 2000), são algumas das alterações decorrentes das lesões 

musculares. 

 Para a execução de sua função, o músculo estudado (gastrocnêmio), necessita de 

contração muito rápida e de produção de energia, assim, em sua constituição, há 

predomínio de fibras de contração rápida, ou seja, fibras do tipo II. As fibras de contração 

rápida possuem diâmetro cerca de duas vezes maior; as enzimas que promovem a rápida 

liberação de energia dos sistemas energéticos do fosfatogênio-ácido lático são de duas a 

três vezes mais ativas nas fibras de contração rápida do que nas de contração lenta, de 

modo que a potência passível de ser alcançada pelas fibras de contração rápida é duas 

vezes maior que as de contração lenta. 

 Em comparação com outros estudos, há controvérsias significativas quanto aos 

resultados obtidos frente aos diferentes tipos de treinamentos. Desta forma, para uma 
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melhor interpretação, fatores como o meio, a sobrecarga e a temperatura do ambiente em 

que se desenvolveu o treinamento devem ser levados em consideração (BATES e 

HANSON, 1998). 

 De acordo com Lamb e Shehata (1999), a conservação do organismo com níveis 

ideais de água é importante para o sistema cardiovascular, para a termoregulação e para 

o desempenho físico no decorrer de práticas de exercícios. Aproximadamente 60% da 

massa corporal são constituídas por água, ou seja, 42 litros para uma pessoa que pesa 

70 kg; a presença dessa água é considerada crítica para o funcionamento normal do 

sistema cardiovascular, como também para a regulação térmica do corpo. Numa 

proporção de 5 a 6 litros, o sangue leva oxigênio e outros nutrientes ao trabalho muscular 

e leva calor para a pele, onde ocorre a evaporação do suor, auxiliando na dissipação do 

calor para o meio ambiente. 

 Ainda conforme os citados autores, Lamb e Shehata (l999), se os líquidos perdidos 

pelo suor não forem repostos, o indivíduo poderá morrer por desidratação.  

 Neste estudo, verificamos que as alterações morfológicas mais significantes 

ocorreram no grupo GRHE onde foram observadas fibras com acentuado polimorfismo, 

fibras hialinizadas em algumas áreas, presença de células similares a fibroblastos e 

macrófagos, fagocitose, em geral presença de algumas hipertróficas perto de outras com 

tamanho médio, algumas fibras arredondadas e fibras com contornos angulosos, núcleos 

periféricos, em geral fibras poligonais.   

 Os grupos GAS, GAE e GRHS, apresentaram características muito próximas em 

sua análise como aspecto histológico normal com fibras de formato poligonal, raras fibras 

hipertróficas, algumas fibras arredondas, fibras com pequeno diâmetro, fibras atróficas, 

presença de polimorfismo, núcleos periféricos e centrais eventuais, presença de 

fagocitose parcial e completa e presença de células similares a fibroblastos e macrófagos. 

Observa-se também o tecido conjuntivo aumentado, característica de edema. 

 Desse modo, a partir do estudo apresentado, o treinamento com restrição hídrica, 

levou à alterações estruturais e funcionais na fibra muscular, destacando-se a fagocitose 

apresentada, conseqüência do estresse causado tanto pelo treinamento, quanto pela 

ausência de água durante a realização do mesmo.  

 

Conclusões 

A análise dos dados permite concluir que: 

O protocolo de treinamento físico, com os animais submetidos à restrição hídrica, é 

suficiente para induzir alterações morfológicas no músculo gastrocnêmio de ratos; 
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A análise histológica mostra que dentre os grupos estudados, o maior grau de 

lesão foi verificada no grupo GRHE, que apresentou alterações morfológicas de maior 

intensidade e frequência quando comparados aos outros grupos.   
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Resumo 
As principais seqüelas observadas pós mastectomia são dor, linfedema, redução na 
mobilidade do ombro, fraqueza e comprometimento do controle funcional do membro 
superior envolvido, desalinhamento postural, fadiga, fatores psicológicos e perda força 
preensão palmar. Avaliar o efeito de um programa de fisioterapia aquática na qualidade 
de vida de mulheres pós- mastectomia. Participaram 35 mulheres mastectomizadas. 
Destas, 30 foram submetidas à avaliação inicial e após realizarem 24 sessões de 
fisioterapia aquática, com alongamento, fortalecimento, mobilizações articulares e 
relaxamento, duas vezes por semana em piscina aquecida, foram reavaliadas. 
Participaram 35 pacientes com média de faixa etária de 56 anos. Com relação à 
qualidade de vida (QV) as melhores pontuações foram observadas nos domínios: 
capacidade funcional 65,66 para 74,56, estado geral de saúde 66,45 para 75,90 e 
vitalidade 67,85 para 80,1. O programa de fisioterapia aquática foi efetivo na melhora da 
qualidade de vida das mulheres mastectomizadas.  
Palavras – chave: fisioterapia aquática; mastectomia; qualidade de vida. 
 

 

Introdução 

 Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 células que tem um 

crescimento rápido, e as células tendem a ser agressivas e incontroláveis podendo 

espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo, caracterizando a neoplasia maligna 

ou tratar-se de uma massa de células que multiplica-se vagarosamente e assemelha-se 

ao seu tecido original, e dificilmente constitui risco de vida, sendo esta a neoplasia 

benigna¹. 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais incidente e a primeira causa 

de morte por câncer entre as mulheres brasileiras². 

Os fatores de risco para o câncer de mama são: história familiar, idade (havendo 

um aumento rápido da incidência com o aumento da idade), menarca precoce (idade da 

primeira menstruação), a menopausa tardia (após os 50 anos de idade), a ocorrência da 

primeira gravidez após os 30 anos e a nuliparidade (não ter tido filhos). Ainda é 

controvertida a associação do uso de contraceptivos orais com o aumento do risco para o 

câncer de mama, apontando para certos subgrupos de mulheres como as que usaram 
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contraceptivos orais de dosagens elevadas de estrogênio, as que fizeram uso da 

medicação por longo período e as que usaram anticoncepcional em idade precoce, antes 

da primeira gravidez. O tabagismo e o consumo de álcool, mesmo que em quantidade 

moderada, são identificados como fatores de risco para o câncer de mama, assim como a 

exposição a radiações ionizantes em idade inferior a 35 anos³. O registro de prevalência 

do câncer de mama no mundo é de quase quatro milhões de pacientes4 os quais, apesar 

do sucesso efetivo do tratamento antineoplásico, passam a conviver com outros 

problemas, tais como: 1) impacto psicossocial do tratamento; 2) as chances de recidiva da 

doença e; 3) a associação a outras doenças como osteoporose, diabetes, doenças 

cardiovasculares5,6.   Existem várias modalidades terapêuticas, aplicadas de acordo 

com o estágio clinico da doença para o tratamento do câncer de mama, entre elas: 

quimioterapia, radioterapia, cirurgia e hormonioterapia7. 

De acordo com a literatura, os procedimentos cirúrgicos mais frequentemente 

realizados são: Mastectomia Radical, Radical Modificada ou Simples e cirurgias 

conservadoras8. As queixas mais comuns relatadas pelas pacientes incluem dor pós-

operatória (na incisão, região cervical posterior e cintura escapular), linfedema, redução 

na mobilidade do ombro, desalinhamento postural, fraqueza e comprometimento do 

controle funcional do membro superior envolvido, tromboembolia, complicações 

pulmonares, aderências na parede torácica e fadiga8.  A hidroterapia, um recurso 

que utiliza os efeitos físicos, fisiológicos e cinesiológicos advindos da imersão do corpo 

em piscina aquecida como recurso auxiliar da reabilitação ou prevenção de alterações 

funcionais. As propriedades físicas e o aquecimento da água ajudam a manter e melhorar 

a amplitude de movimento das articulações, redução da tensão muscular e relaxamento. 

Através das atividades físicas, há redução da sensibilidade à dor, diminuição da 

compressão nas articulações doloridas, diminuição do espasmo doloroso e maior 

liberdade de movimento e devido à diminuição do impacto articular9. 

O SF-36 é um questionário genérico multidimensional, formado por 36 itens, 

englobados em oito domínios: 1) capacidade funcional, 2) aspectosfísicos, 3) dor, 4) 

estado geral de saúde, 5)vitalidade, 6) aspectos sociais, 7) aspectos emocionais e 8) 

saúde mental. O SF-36 representa o conceito de saúde que os autores acreditam ser o 

mais freqüentemente utilizado nas pesquisas em saúde10. Assim, devido às complicações 

pós-cirúrgicas do câncer de mama e as melhoras obtidas com a fisioterapia convencional 

faz-se necessário um estudo sobre a melhora na qualidade de vida em pacientes que 

realizem a fisioterapia aquática. 

 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 286

Objetivo  

Avaliar o efeito de um programa de fisioterapia aquática na qualidade de vida de 

mulheres pós mastectomia.  

 

Material e Método 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Estadual Paulista (FCT/UNESP), protocolo n.256/2008 e faz parte de projeto 

de extensão. As pacientes foram informadas sobre os objetivos e procedimentos do 

projeto e concordaram em assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Participaram 35 mulheres mastectomizadas. Destas, 30 foram submetidas à avaliação 

inicial e final e realizaram as 24 sessões de fisioterapia aquática. 

Foram adotados como critério de inclusão pacientes submetidas à cirurgia para o 

câncer de mama e que apresentavam dores musculares e articulares, linfedema e 

limitação da amplitude de movimento. Como critério de exclusão foram considerados: 

estar realizando quimioterapia ou radioterapia e problemas dermatológicos (como 

cicatrizes abertas). 

Inicialmente as pacientes foram submetidas a uma avaliação que continha 

informações sobre: anamnese, dados pessoais, histórico da doença; exame físico 

(inspeção e palpação); aplicação do questionário de qualidade de vida (SF-36). Os 

exercícios físicos aquáticos foram realizados em piscina coberta e aquecida, com 

temperatura entre 30ºC e 33ºC, duas vezes por semana, com cinqüenta minutos de 

duração. Durante as sessões eram realizados exercícios de alongamento, fortalecimento 

e lúdicos, finalizando com relaxamento. Antes e após as sessões foram verificadas a 

freqüência cardíaca e pressão arterial das participantes 

 

Resultados  

 Por meio do questionário de qualidade de vida SF-36, foram verificadas as médias 

dos domínios na avaliação inicial e final (Figura 1). 
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Figura 1: Qualidade de vida medida na primeira e após 24 sessões. Dor, LAF (limitações 

por aspectos físicos), EGS (estado geral de saúde), CF (capacidade funcional), AE 

(aspectos emocionais) Vit (vitalidade), AS (aspectos sociais), SM (saúde mental). 

 

 Ao analisar o indicador social referente ao estado civil foi constatado que 77,1% 

são casadas, 11,3% são solteiras, 5,8% são separadas e 5,8% são viúvas; e o referente 

ao grau de instrução observou-se que 2,8% possuem Ensino Primário Completo, 40% o 

Ensino Fundamental Incompleto, 22,9% o Ensino Fundamental Completo, 5,6% Ensino 

Médio Incompleto, 2,8% Ensino Médio Completo e 25,7% o Ensino Superior Completo. 

 O tipo de cirurgia encontradas foram descritas no Gráfico 1. Após a cirurgia, 100% 

das participantes utilizaram dreno, num período variado de 5 a 20 dias. Como tratamentos 

adjacentes, 82,9% das pacientes foram submetidas a Quimioterapia, o numero de 

sessões variou entre 4 (2,8% das pacientes), 5 (5,6%), 6 (65,7%) e 8 sessões (8,6%);  

82,9% foram submetidas a Radioterapia, as sessões variaram entre 28 (5,8% das 

pacientes), 30 (5,8%), 33 (57,1%), 34 (5,8%), 36 (2,8%), 37 (2,8%) e 40 sessões (2,8%); 

65,7% da amostra realizou/realiza a Hormonoterapia. 
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Tabela 1 - Distribuição de freqüências para algumas variáveis de interesse. 

Variável Categoria correspondente 
Porcentage

m  
  

Tratamento 

Adjacente 

Quimioterapia  

Radioterapia  

Hormônioterapia 

 

82,9 

82,9 

65,7 

 

  

Tipo de Cirurgia 

Mastectomia Radical Direita 

Mastectomia Radical Esquerda 

Mastectomia Radical Bilateral 

Quadrantectomia Esquerda 

Quadrantectomia Direita 

40 

22,9 

2,8 

20 

14,3 

 

 

 

Como conseqüência dos efeitos psicológicos 71,4% realizam tratamento com anti-

depressivos. Com relação aos fatores de risco mais estudos precisam ser realizados com 

amostra maior para resultados mais conclusivos, entretanto dentre todos os fatores como 

idade, número filhos, tabagismo, obesidade apontam uma relação com o aparecimento do 

câncer de mama.  

 

Discussão 

As principais complicações pós cirúrgicas nas quais a fisioterapia pode intervir são: 

dor, seroma, edema mamário, retração e fibrose cicatricial, linfedema, disfunção da 

cintura escapular, perda de força no membro superior do lado afetado, perda do 

condicionamento cárdio-respiratório12. No presente estudo, através dos efeitos fisiológicos 

da água foi possível observar uma melhora significativa principalmente na amplitude de 

movimento de flexão, extensão, adução e abdução de ombro, além de diminuição da dor.  

Ao longo do tratamento, as pacientes tiveram assiduidade ao programa, não 

apresentaram qualquer tipo de constrangimento com relação ao uso de maiô e 

participaram efetivamente das aulas, além de relatarem melhora nos desconfortos 

musculares e na amplitude de movimento de ombro. 

Estudo recente relata que a maioria das pacientes submetidas à mastectomia 

(90,90%) possui complicações pós-cirúrgicas, por isso a fisioterapia faz-se necessária 

tanto para reabilitar estruturas comprometidas, como para prevenção de futuras 

complicações 11. 
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Em pesquisa realizada no Instituto Oncológico de Juiz de Fora (MG) com 80 

pacientes, revelou que com relação à idade ao diagnóstico a faixa etária de 41 aos 60 

anos foi mais acometida pelo câncer de mama, mais especificamente uma média de 54,5 

anos, representando 65% do total de mulheres.Com relação à paridade, as mulheres 

nulíparas estavam mais presentes no grupo de casos e o fato de terem tido quatro ou 

mais gestações completas tendeu a ser um fator de proteção, ambos sem diferença 

significativa13. 

No presente estudo, a faixa etária de diagnostico do câncer ficou próxima ao de 

Juiz de Fora, indicando uma média de 57,6 anos. Já com relação à paridade, o câncer de 

mama foi mais freqüente nas que tiveram dois filhos (48,6%).Em um hospital de 

referência do Ceará, foram analisados 232 prontuários de mulheres mastectomizadas e 

foi possível observar que 51% possuíam primeiro grau; 59,4 % eram casadas, 61% das 

mulheres tiveram dois ou mais filhos, 77% realizaram hormonioterapia como tratamento 

adjuvante14.  

Em nosso estudo, foi revelado que a maior parte das mulheres (40%) possui 

Ensino Fundamental Incompleto, 77,1% são casadas e 65,7% realiza ou realizou 

hormonioterapia e a cirurgia mais realizada foi a mastectomia radical direita em 40% da 

amostra. No desenvolver do programa foi possível conhecer as necessidades de cada 

paciente, e  os impactos da cirurgia em seu cotidiano, os benefícios que as aulas 

trouxeram ao seu dia-a-dia tornando-se possível fornecer à paciente mastectomizada uma 

melhor reintegração a  sociedade e uma melhor qualidade de vida. 

 

Conclusão 

O programa de fisioterapia aquática foi efetiva na melhora da qualidade de vida das 

mulheres mostrando ser mais uma alternativa positiva na reabilitação de mulheres 

submetidas a tratamento cirúrgico para o câncer de mama.  
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Resumo 
A escoliose gera alterações morfológicas, geométricas do tronco e alterações posturais. 
Métodos não-invasivos fornecem a medida da gibosidade e das curvaturas vertebrais no 
plano sagital (cifoses e lordoses). Avaliar as cifoses e lordoses e a gibosidade na 
escoliose idiopática por método não-invasivo. Foram avaliados 16 pacientes com 
escoliose idiopática com média de ângulo de Cobb torácico 15,62±8,88° e lombar de 
15,68±10,69°. Foram realizadas medidas da gibosidade e das curvaturas no plano sagital: 
I - lordose cervical cefálica; II - lordose lombar cefálica; III – lordose cervical caudal e IV - 
lordose lombar caudal, com nível d’água e réguas. A correlação da gibosidade com a 
escoliose torácica r=0,66 e escoliose lombar r=0,48. Correlação da medida III com a IV r= 
-0,52, ou seja, o aumento da lordose cervical caudal pode implicar em uma redução da 
lordose lombar caudal, demonstrando um efeito compensatório destas lordoses em 
indivíduos com escoliose.  
Palavras-chave: escoliose; gibosidade; lordose. 

 

 

Introdução 

A escoliose é responsável por alterações morfológicas, geométricas do tronco, 

alterações posturais, perturbações sensoriais e modificações na posição em pé ou ao 

andar1. O individuo com escoliose tem dificuldade para estabilizar seu equilíbrio em uma 

posição estática. As modificações morfológicas do tronco têm um impacto importante 

sobre os parâmetros motores.  

Dentre os métodos não-invasivos para medir a severidade das curvas da coluna há 

instrumentos confeccionados com réguas e nível d’água que são colocados na superfície 

do tronco e fornecem a medida da gibosidade e das curvaturas vertebrais no plano sagital 

(cifoses e lordoses) em centímetros2-9. 

Tendo em vista que a excessiva utilização de exames radiográficos para o 

diagnóstico e avaliação da escoliose expõe tal população a riscos de saúde10 e que desta 

forma cada vez mais se faz necessário a utilização de métodos não invasivos para o 

acompanhamento das alterações posturais decorrentes da escoliose, o presente estudo 

tem como objetivo avaliar as curvaturas vertebrais no plano sagital e a gibosidade em 
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pessoas com escoliose com um método simples e realizar correlações entre estas 

medidas e a medida radiológica do ângulo de Cobb. 

 

Objetivos 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a gibosidade e as curvaturas 

vertebrais no plano sagital em pacientes com escoliose idiopática com um método não-

invasivo e realizar correlações entre estas medidas e a medida radiológica do ângulo de 

Cobb. 

 

Material e Método 

Foram avaliados 16 pacientes com escoliose idiopática do Projeto de Extensão: 

“Programa de Reabilitação de Desvios Posturais” da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia/UNESP (Projeto ainda não encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa), 

com média de ângulo de Cobb torácico de 15,62 ± 8,88 graus e com ângulo de Cobb 

lombar de 15,68 ± 10,69, de ambos os gêneros com idade (17,25 ± 4,68 anos), peso 

(55,11 ± 13,63 Kg), altura (1,65 ± 0,08 m) e IMC (20,13 ± 3,99 Kg/m2). Foram realizadas 

medidas da gibosidade durante a flexão anterior da coluna (teste de Adams)3 e medidas 

das curvaturas da coluna vertebral no plano sagital: medida I - lordose cervical cefálica; 

medida II - lordose lombar cefálica; medida III – lordose cervical caudal e medida IV - 

lordose lombar caudal. Estas foram realizadas por meio de dois instrumentos de madeira 

com nível d’água, adaptado com réguas5 (Figura 1).  
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Figura 1 - (A): Equipamento utilizado para mensuração da gibosidade durante o teste de 

Adams; (B): equipamento utilizado para mensuração das curvaturas da coluna vertebral 

no plano sagital: medida I - lordose cervical cefálica (C); medida II - lordose lombar 

cefálica (D); medida III – lordose cervical caudal (E) e medida IV - lordose lombar caudal 

(F). 

 

Resultados 

A correlação das medidas de gibosidade com as medidas radiológicas do ângulo 

de Cobb foi realizada empregando-se o coeficiente linear de Pearson (valor de r). A 

análise mostrou que os valores da correlação entre a gibosidade e a escoliose torácica foi 

r=0,66 (Figura 2) e com a escoliose lombar foi r=0,48.  
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Figura 2 – Valores da correlação de Pearson das medidas de gibosidade (cm) com as 

medidas do ângulo de Cobb (graus) nas escolioses torácicas (r=0,66). 

 

A correlação da medida de gibosidade com as medidas I, II, III e IV, foram: r= -

0,11; r= 0,02; r= -0,45; r= 0,18, respectivamente. A correlação do ângulo de Cobb das 

escolioses torácicas e lombares com as curvaturas da coluna vertebral no plano sagital 

foram sempre inferiores a 0,40, portanto, uma correlação insatisfatória. 

 A correlação das medidas I, II, III e IV entre si foi satisfatória somente para a 

medida III com a IV (r= - 0,52), ou seja, a medida da lordose cervical caudal tem relação 

negativa com a medida da lordose lombar caudal, significando que o aumento da medida 

III pode implicar na redução da medida IV em 52% dos casos de indivíduos com escoliose 

(Figura 3). 
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Figura 3 – Valores da correlação de Pearson da medida III (cm) com a medida IV (cm) 

nas escolioses idiopáticas  (r= - 0,52). 
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Discussão 

O teste de Adams (flexão anterior da coluna) tem se mostrado insensível na forma 

mais comum de escoliose que ocorre na coluna tóraco-lombar e lombar. As gibosidades 

lombares, que representam o volume dos músculos eretores desta região não 

apresentam uma boa correlação com a medida do ângulo de Cobb nas escolioses 

lombares de grau leve e moderado7.  

Estes resultados confirmam que as escolioses torácicas tem melhor relação com 

as medidas de gibosidades7,8,11,12. 

 Portanto, as medidas de gibosidades por método não-invasivo podem ser 

utilizadas nas escolioses torácicas para avaliar e acompanhar a evolução do tratamento, 

pois se relacionam com as medidas radiológicas que são consideradas o método 

universalmente utilizado e recomendado como o mais seguro7. 

No entanto, os métodos não-invasivos quando correlacionados entre si não 

apresentaram boa correlação. A gibosidade parece não ter relação com as medidas das 

lordoses e estas, por sua vez, só apresentaram relação entre a medida III com a medida 

IV, ou seja, significando que o aumento da medida da lordose cervical caudal pode 

implicar em uma redução da lordose lombar caudal, demonstrando um efeito 

compensatório destas lordoses em indivíduos com escoliose. Alguns estudos analisaram 

as medidas das curvaturas da coluna no plano sagital em indivíduos com desvios 

posturais por meio de métodos não-invasivos e videográfico, porém os resultados também 

não apresentaram boa concordância entre estas medidas4,13-15. 

O estudo de Ferreira et al.5 também utilizou o mesmo método não-invasivo para 

medir as curvaturas no plano sagital e verificou correlação negativa significante da medida 

III com a medida IV, mas também da medida II com a III e IV, e da medida IV com a 

gibosidade torácica em 20 pacientes com escoliose idiopática. Portanto, o método 

confirma uma boa relação entre as medidas III e IV, mas em relação às outras medidas 

ainda são necessários mais estudos com maior numero amostral e com diferentes formas 

de escolioses. 

 

Conclusão  

O método não-invasivo utilizado para medir gibosidade no presente estudo mostrou 

concordância com a medida do ângulo de Cobb, principalmente nas escolioses torácicas. 

Porém, o método similar adaptado para medir as curvaturas da coluna vertebral no plano 

sagital não mostrou correlação, nem com as medidas de gibosidades, nem com o ângulo 

de Cobb em indivíduos com escoliose idiopática. Este método só indicou correlação 
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moderada negativa da medida III (lordose cervical caudal) com a medida IV (lordose 

lombar caudal), demonstrando um efeito compensatório destas lordoses de escolióticos, 

pois o aumento da lordose cervical caudal pode implicar em uma redução da lordose 

lombar caudal. 
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Resumo  
A hipertensão arterial (HA) representa um problema grave de saúde e é considerado um 
dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV). Analisar os fatores 
de risco para doenças cardiovasculares em funcionários hipertensos da FCT/UNESP. 
Foram analisadas 21 pessoas hipertensas participantes do projeto de Hipertensão na 
FCT/UNESP, na qual, eram realizadas visitas mensais aos cadastrados no projeto com o 
intuito de verificar a pressão arterial e realizar atividade laboral com os participantes. 
Nestes pacientes foram avaliados, altura, peso, pressão arterial (PA), glicemia, 
circunferência abdominal (CA), colesterol, triglicérides e freqüência cardíaca (FC). Em 
23,8% eram hipertensos, 85,7% possuem IMC acima de 25Kg/m2. Ainda, 90,5% possuem 
CA aumentada, 31.6% tinham o colesterol acima do limite, enquanto, 22,3% possuem 
valores glicêmicos alterados e 36,8% o triglicérides. Foi encontrada alta prevalência de 
CA e obesidade nessa amostra, porém todas as outras variáveis representam fatores de 
risco para o desenvolvimento de DCV.  
Palavras-chave: hipertensão, prevalência, fatores de risco 
 

1. Introduçâo 

 A hipertensão arterial (HA) representa um problema grave de saúde, pois é 

considerada um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (DCV) e, em particular, para a doença coronariana (1). Além da elevada 

prevalência, existem muitos indivíduos hipertensos não diagnosticados, não tratados 

adequadamente ou, ainda, que abandonam o tratamento, aumentando os riscos de 

doenças do coração (1,2). 

 No Brasil, foram registrados 320.074 óbitos por problemas do aparelho 

circulatório em 2009, ou seja, 29% das mortes nesse ano (3). A taxa de prevalência de 

hipertensão no ano de 2008 foi de 23,9 % da população, mas se forem consideradas 

somente as faixa etárias mais elevadas, 52% são hipertensos (para indivíduos entre 55 a 

64 anos) e 61% (para indivíduos com 65 anos ou mais), considerando que muitos casos 

não são diagnosticados, é possível que esses números sejam ainda maiores (3). 

São fatores de risco para HA e DCV: idade, gênero e etnia, excesso de 

peso e obesidade, ingestão de sal, ingestão de álcool, fatores socioeconômicos, genética 

e fatores ambientais (4,5). Além desses, alguns fatores de risco como o tabagismo e 
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dislipidemias podem interagir com a PA e aumentar o risco das doenças cardíacas. 

Alguns desses fatores não são passíveis de controle, como idade, gênero e genética, 

porém muitos outros podem e devem ser evitados (2).   

 Estudos epidemiológicos têm associado a HA com outros riscos 

cardiovasculares como diabetes, obesidade e sedentarismo (1,2). Em um inquérito 

domiciliar realizado pelo INCA entre 2002 e 2003 em 15 capitais brasileiras mais o Distrito 

Federal, nota-se que esses fatores tinham considerável prevalência entre a população 

nesse período: IMC>25 = 40%, sedentários + irregularmente ativos = 37% e diabéticos= 

5,2% (6).  

 Diante da elevada prevalência destes fatores (7-9), nota-se a importância de 

implementação de ações que visam à promoção da saúde e à prevenção destas doenças. 

Sobretudo na realização de programas preventivos e acompanhamento pós-diagnóstico, 

reformulação de hábitos de vida e, ainda, informando à população para o controle e 

prevenção da HAS.  

  

2. Objetivos 

 Analisar os fatores de risco para DCV de funcionários hipertensos da 

FCT/UNESP de Presidente Prudente. 

 

3. Metodologia 

3.1 Amostra 

 Foram analisados os dados de 21 funcionários hipertensos participantes do 

Projeto Hipertensão Arterial, um programa de extensão desenvolvido na FCT/UNESP, 

sendo 5 do sexo feminino e 16 do sexo masculino, com média de idade de 50,25±7,95 

anos. As visitas foram realizadas no próprio local de trabalho dos cadastrados no projeto, 

não sendo estipulado um horário fixo para tal visita. 

 

3.2 Variáveis Analisadas 

Os dados avaliados dos funcionários foram altura, peso, pressão arterial 

(PA), glicemia, circunferência abdominal (CA), colesterol, triglicérides e freqüência 

cardíaca (FC). 

 As medidas antropométricas foram obtidas por meio da balança Welmy e 

estadiômetro Sanny, com os indivíduos em posição ortostática com os braços estendidos 

ao longo do corpo, sem calçados. A partir dos valores foi calculado o Índice de Massa 

Corpórea (IMC) dado pelo peso em quilogramas dividido pela altura em metros ao 
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quadrado (Kg/m²); a fim de se obter a classificação de obesidade de acordo com as 

Diretrizes Brasileiras de Obesidade(10). Já para a mensuração da CA foi realizado uma 

perimetria, com o uso de uma fita métrica, sendo a medida realizada no maior perímetro 

abdominal entre a última costela e a crista ilíaca (10). 

 A verificação da PA foi realizada pelo método indireto, utilizando um 

estetoscópio e um esfigmomanômetro aneróide posicionado no braço esquerdo e 

classificada de acordo com os critérios estabelecidos pela VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão Arterial (2010)(5).   

 A obtenção dos valores de glicemia, colesterol e triglicérides foi feita por 

meio do exame de punção da polpa digital utilizando o aparelho Biocheck e Accutrend 

CGT BM, com pelo menos 2 horas em jejum. O valor acima de 140mg/dl indicava glicemia 

alterada, já para colesterol valores superiores a 240 mg/dl e triglicérides 200mg/dl. 

  

3.3 Análise Estatística 

 Os dados obtidos foram organizados em planilha computacional e estatística 

descritiva foi utilizada para análise dos mesmos. 

 

4. Resultados 

 Os resultados demonstraram que a maioria dos funcionários apresenta o 

controle de pressão arterial, glicêmico, colesterol e triglicerídeos, entretanto, uma 

porcentagem elevada encontra-se para obesidade e CA aumentada, mostrando assim 

alto risco para desenvolver DCV. 

A figura 1 apresenta a distribuição da prevalência, em valores percentuais, dos 

fatores de risco hipertensão arterial, obesidade, CA aumentada, glicemia, colestreol e 

triglicerídeosnos avaliados do Projeto Hipertensão do Setor de Reabilitação Cardíaca da 

FCT/Unesp. 
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5. Discussão 

 Investigações no mundo inteiro têm demonstrado a importância da pesquisa 

de fatores de risco para DCV, visto que, desde a infância o estilo de vida vem sendo 

totalmente modificado, no que diz respeito a  má alimentação e falta de exercício físico, 

predispondo esse indivíduo a alterações que possam levar a DCV, uma vez que os 

fatores de risco identificados em crianças e adolescentes tendem a persistir na vida adulta 
(11). Isso se faz pensar, que medidas preventivas e informações passadas na infância 

poderiam diminuir ou amenizar os fatores de risco que possam causar DCV na idade 

adulta, além dos óbitos decorrentes de tais fatores (12). 

O acompanhamento periódico e as informações fornecidas sobre a HAS aos 

participantes do projeto vêm conscientizando estes indivíduos sobre a importância das 

mudanças nos hábitos de vida e dos perigos proporcionados pela doença. Essa 

conscientização é confirmada nas visitas mensais nas quais se notam relatos de melhora 

na qualidade de vida e mudança nos hábitos de vida. 

 No presente estudo, observou a prevalência dos níveis pressóricos na faixa 

de normalidade, o que mostra o controle da HA intensificando a importância da orientação 

sobre essa patologia, uma vez que todos os avaliados são hipertensos. Esses dados 

diferem do estudo de Conceição et al, 2006 (13), no qual os funcionários de uma 

universidade apresentaram níveis pressóricos acima do normal.  

Ainda, notou-se a CA como o índice de maior porcentagem, isto é, dos 21 

pacientes da amostra 19 apresentaram resultados acima do normal, que de acordo com 

National Heart, Lung, and Blood Institute, 1998 (14), indica riscos de levar a DCV. Nascente 
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et al, 2010 (2), encontraram alta prevalência de hipertensão arterial quando correlacionado 

com índices como circunferência da cintura e excesso de peso em uma população de 

pessoas acima de 18 anos, aumentando os riscos de DCV.  

Os valores de glicemia, triglicerídes e colesterol não estão alterados para a 

maioria dos indivíduos estudados, ao contrário de Alvezum et al, 2007 (15), que analisaram 

essas variáveis e encontraram correlação com o aumento da PA. Assim, como visto na 

pesquisa de Rezende et al, 2009 (16), que encontraram uma relação entre níveis de 

triglicérides, colesterol e glicemia e a hipertensão arterial sistólica, ainda a CA aumentada 

foi a variável mais prevalente do estudo, diferindo dos achados da presente pesquisa. 

 Observou-se elevadas prevalências dos fatores de risco, porém o 

acompanhamento dos hipertensos cadastrados no projeto tem possibilitado resultados 

satisfatórios no que diz respeito à diminuição da PA, contudo faz-se necessária a 

continuidade de campanhas preventivas paralelamente às mensurações de PA, tendo em 

vista a significante presença de fatores de riscos que agravam o quadro hipertensivo. 

 O presente estudo apresenta como limitações a mensuração da glicemia, 

triglicérides e colesterol realizada com 2 horas de jejum, tal tempo não é o mais 

adequado, porém é suficiente para inferir sobre a presença ou não dos fatores de riscos. 

Além disso, as coletas não foram realizadas por um único avaliador, mas a equipe foi 

devidamente treinada para que todas as avaliações obedecessem aos mesmos padrões 

de mensuração.  

 

6. Conclusão 

 Foi encontrada alta prevalência de CA e obesidade nessa amostra, porém 

todas as outras variáveis representam fatores de risco para o desenvolvimento de DCV, 

sendo de grande importância o acompanhamento com campanhas preventivas, 

possibilitando uma vida mais saudável a esses indivíduos hipertensos. 
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Resumo 
A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor crônica generalizada, que causa 
diversos sintomas, como piora da qualidade de vida, depressão, dor matinal, dor 
musculoesquelética. Ainda não se sabe qual é a causa dessa síndrome, podendo estar 
relacionada com traumas físicos e psicológicos, os quais podem resultar em grande dor 
gerando assim a síndrome. Os aspectos emocionais nos mostram claramente o prejuízo 
causado pela síndrome nas pacientes, onde há relatos de afastamento entre familiares, 
amigos, colegas. Há também relatos de perda de vontade de viver, perda de vontade de 
viver em sociedade e medo de se relacionar com outras pessoas. Assim sendo o 
programa de psicoterapia é essencial para o tratamento dessas pacientes, ajudando-as a 
conviverem em grupo e melhorarem suas relações sociais. 
Palavras- chave: fibromialgia, emocional, psicoterapia. 

 

 

Introdução e Justificativa: 

O termo fibromialgia refere-se a uma condição dolorosa generalizada e crônica. É 

considerada uma síndrome porque engloba uma série de manifestações clínicas como 

dor, fadiga, indisposição, distúrbios do sono. Os sintomas da fibromialgia podem provocar 

alterações no humor e diminuição da atividade física, o que agrava a condição de dor.  

 A fibromialgia pode prejudicar a qualidade de vida, pois gera uma perda na 

capacidade funcional do individuo, um dos motivos que plenamente justificam que o 

paciente seja levado a sério em suas queixas. Diferentes fatores, isolados ou 

combinados, podem favorecer as manifestações da fibromialgia, dentre eles doenças 

graves, mudanças hormonais traumas físicos ou emocionais.  

Destaca que o tratamento da fibromialgia deve ser feito com o enfoque 

sociopsicossomático, por parte dos especialistas que tratam esses pacientes. O autor diz 

que a abordagem deve ser, desde o início, conjuntamente somática e psicológica. O 

tratamento inclui o uso de medicamentos analgésicos, anti-reumáticos, tranqüilizantes e 

antidepressivos. Também fazem parte do tratamento a fisioterapia, técnicas de 

relaxamente, a prática de exercícios físicos e psicoterapia.(¹) 

No presente trabalho o tratamento proposto é a hidroterapia, pois na água o 

impacto nas articulações é menor, ocorre diminuição de peso corpóreo. A temperatura 

morna da água melhora a circulação sanguínea periférica, além de melhorar o bem estar 
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do paciente. Paralelamente à hidroterapia são realizadas sessões de psicoterapia em 

grupo, essa necessária, pois o emocional interfere e contribui negativamente na doença.  

Foi realizado um estudo com 70 pacientes com síndrome fibromiálgica, com o 

objetivo de avaliar a prevalência de depressão, assim como a condição de qualidade de 

vida destes pacientes. À eles foram aplicados dois questionários : o General Health 

Questionaire (GHQ-28), para rastrear a depressão, e o Medical Outcome Short Form 

Health Survey (SF-36) para medir a qualidade de vida. No estudo observou-se que a 

prevalência de depressão entre os pacientes é depressão leve, 21,4% para depressão 

moderada e 12,9% para depressão severa, sendo que a depressão mostrou-se 

responsável pela queda dos escores do SF-36. Assim concluindo-se que a depressão 

pode influenciar negativamente a qualidade de vida, diminuindo a qualidade das relações 

sociais, aumentando a sensação de dor e incapacidade e pode tornar a aceitação ao 

tratamento mais difícil. (²) 

Em um estudo de caso com uma paciente de 43 anos, encaminhada pelo médico 

com diagnóstico de fibromialgia. Através do estudo, analisaram as contribuições que a 

psicologia, por meio da psicoterapia breve de orientação psicanalítica, pode oferecer ao 

portador da síndrome da fibromialgia, verificando-se que o processo de psicologia pode 

contribuir em alguns aspectos para o desenvolvimento psíquico da paciente, promovendo 

a sua identidade como uma pessoa integral, abrindo outras possibilidades além da 

doença para a sua vida, ajudando-a na melhora e no controle das dores da fibromialgia. (1) 

 

Objetivos  

O presente estudo tem como objetivo avaliar o domínio aspectos emocionais das 

pacientes portadoras de fibromialgia através do questionário de qualidade de vida SF- 36. 

 

Métodos  

Processo número 292/2008 

Foram submetidas a uma avaliação inicial, no mês de fevereiro de 2011, 15 

pacientes usando o Questionário de Impacto da Fibromialgia (QIF), avaliação da 

qualidade de vida com o Short-Form Health Survey (SF-36), a Escala Visual Analógica 

(EVA). Foi utilizado também um formulário de identificação onde estavam contidos dados 

pessoais, o teste terceiro dedo solo e onde anotávamos os tender points positivos. Após a 

avaliação foi realizado um tratamento através de sessões de exercícios aquáticos que 

ocorrem duas vezes por semana com duração de uma hora. A sessão é dividida em cinco 

fases: aquecimento, alongamento, atividade aeróbica, fortalecimento e por último 
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relaxamento. Paralelamente há um trabalho de psicoterapia, realizado com reuniões uma 

vez por semana com duração de uma hora. Em julho de 2011 foram realizadas as 

reavaliações e também o relatório da sessão de psicoterapia, realizado pela psicóloga 

que as atende. 

 

Resultados 

 

Figura 1. SF-36 ASPECTO EMOCIONAL 

 

 

Figura 2. SF-36 SAÚDE MENTAL 

 

No domínio aspecto emocional observamos a melhora de 31,09 para 33,32. Já no 

domínio saúde mental observamos a melhora de 41,86 para 59,86, sendo o máximo 100 
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o melhor escore e o mínimo 0 o pior escore, considerando então melhor aspecto 

emocional na vida das pacientes. 

 

Discussão  

A melhora é atribuída às sessões de psicoterapia em grupo onde observamos 

como o emocional das pacientes está abalado. De acordo com a psicóloga, que atende o 

grupo, corpo e mente são indissociáveis. Ao início do trabalho em grupo acontece um 

processo de passagem da dor física ao sofrimento propriamente dito, ou seja, o início das 

queixas são sobre as dores corporais, depois percebe-se que cada uma delas tem uma 

vida, viveram perdas, passaram por sofrimentos profundos onde estes são somatizados 

no físico, porque tudo que não conseguimos processar na mente pode ser objetivado no 

corpo resultando na dor. Cada uma teve suas dores profundas, perdas materiais sérias, 

perdas da mãe na mais tenra infância, dissabores com maridos (traições graves), 

separações bastante traumáticas, convivência com maridos ignorantes e agressivos, mãe 

controladora e prepotente, que impede o desenvolvimento dos filhos (casar e dar 

continuidade a vida) na família (estressores traumáticos da vida destas mulheres).  

Foram coletados dados de 35 pacientes portadores de fibromialgia. As coletas 

foram feitas através de questionários, entrevistas, roteiro de sessão de psicoterapia semi-

estruturado, observações ao longo das sessões de psicoterapia. Os resultados mostraram 

que as principais queixas apresentadas pelos portadores da doença nas entrevistas foram 

conflitos familiares, interpessoais e emocionais. Já nas sessões de psicoterapia os 

principais termos abordados foram vivência traumática no passado e vivência aversiva 

(conflitos interpessoais e outros). (³)  

Segundo Jung, um dos pioneiros a abrir caminho para se pensar a questão da 

integração do corpo e da mente, o processo psicoterápico de um paciente que sofre de 

dores crônicas pode levá-lo à compreensão de que o seu adoecer pode ter uma finalidade 

cuja compreensão será integrada à consciência, levando a uma melhor adaptação e, 

conseqüentemente, melhora no quadro de saúde. (4) 

É comum encontrar pesquisas que irão considerar a fibromialgia como uma 

variante da depressão ou da somatização, porém, existem resultados conflitantes no que 

se refere à atribuição de fatores puramente psicológicos como desencadeantes da 

fibromialgia. São encontrados pacientes cujas alterações psiquiátricas mais freqüentes, 

depressão e ansiedade, não fazem parte de sua constituição de personalidade. Em seu 

estudo mostra que o desenvolvimento da psicanálise trouxe grandes contribuições para o 

entendimento das somatizações, mostrando que a história pessoal do indivíduo está 
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intimamente ligada à questão da saúde. Nessa linha de raciocínio, a doença é 

compreendida não como um evento casual, mas como algo integrado à vida da pessoa. (4) 

Em um estudo observaram a abreviação da progressão de dores no aparelho 

musculoesquelético por meio do relaxamento. Também, no mesmo país e ano, J. A. 

Turner & M. P. Jensen utilizaram o relaxamento e a psicoterapia durante 6 e 12 meses, 

em pacientes com dores crônicas . Duzentos pacientes evoluíram satisfatoriamente, 

melhorando de modo significativo a qualidade de vida no âmbito físico, ou seja, na 

diminuição das dores e atenuando as dificuldades no âmbito social, por exemplo, a 

ansiedade. (4) 

Tornar-se doente pode ou não ser uma escolha consciente, mas em nenhum 

momento se afirma que as dores não sejam reais. O adoecer pode refletir a dificuldade de 

uma pessoa de manifestar, de forma livre, seus descontentamentos; porém, somente 

evitando ou aprendendo a lidar com as situações que desencadeiam o desequilíbrio do 

organismo é que o paciente procurará o bem-estar, algo que nem sempre se torna uma 

tarefa fácil. Este fenômeno chamamos de disfunção psicossomática. (4) 

 

Conclusão 

A psicologia pode, por meio da psicoterapia grupal de orientação psicanalítica 

realizada concomitantemente à hidroterapia, contribuir em alguns aspectos para o 

desenvolvimento psíquico das pacientes, promovendo sua identidade como uma pessoa 

integral, abrindo outras possibilidades além da doença para sua vida e ajudando-a na 

melhora e no controle das dores da fibromialgia. O trabalho da psicoterapia consiste em 

atravessar estas dores e chegar do outro lado, significa passar a conviver com elas de 

outra maneira, pois não é possível apagar da memória. Sendo que, a melhora das dores 

corporais acontece como consequência do trabalho conjunto com a fisioterapia, bem 

como do processo psicoterapêutico. 
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Rayana Loch Gomes, Camila Morano dos Santos, Vanessa Santa rosa Bragatto, Lisiane 
Yuri Sako, Maria Rita Masselli, Ana Luiza Pires Batista. 
 
Fisioterapia - Departamento de fisioterapia -FCT- UNESP Presidente Prudente. E-mail:  
rayana.loch@hotmail.com – PROEX. 
 
 
Resumo 
A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor crônica generalizada, que causa 
diversos sintomas, como piora da qualidade de vida, depressão, dor matinal, dor 
musculoesquelética. Ainda não se sabe qual é a causa dessa síndrome, podendo estar 
relacionada com traumas físicos e psicológicos, os quais podem resultar em grande dor 
gerando assim a síndrome. Para melhora dos sintomas é indicado um programa de 
exercícios. Neste caso, aquáticos, que consiste em cinco etapas: aquecimento, 
alongamento, atividade aeróbica, fortalecimento e relaxamento. O programa é indicado 
para ser realizado dois vezes por semana, junto com um acompanhamento 
psicoterapêutico. O resultado desse programa físico e psicológico é a melhora da 
qualidade de vida das pacientes. 
Palavras- chave: Fibromialgia, Hidroterapia, qualidade de vida 
 

 

Introdução e justificativa 

A fibromialgia (FM) é caracterizada por dor crônica generalizada, com causa ainda 

desconhecida. Essa dor não tem origem inflamatória e se manifesta no sistema 

musculoesquelético, podendo apresentar sintomas em outros aparelhos e sistemas(¹). 

  A teoria fisiopatológica com maior aceitação atualmente é que se trata de 

uma síndrome de amplificação dolorosa com alteração no processamento da nocicepção 

em nível de Sistema Nervoso Central. Associa-se também a uma resposta anormal aos 

estressores evidenciada por alterações no eixo hipotálamohipofisário- adrenal (²). 

Alguns estudos mostram a relação do início dos sintomas com um evento 

específico, como acidente automobilístico, sobrecarga no trabalho, local de trabalho 

ergonomicamente deficitário, lesão por esforço repetitivo e infecção. 

Existem alguns critérios que classificação a FM, são esses: dor generalizada em 

pelo menos três dos quatro quadrantes corporais nos últimos 3 meses e dor localizada a 

palpação em pelo menos 11 dos 18 tender points, que são locais dolorosos 

preestabelecidos(3). 

Em um estudo foram avaliados prontuários de pacientes que preenchem os 

critérios de classificação para fibromialgia do colégio Americano de Reumatologia, onde 

concluíram que existe correlação entre contagem dos pontos dolorosos, intensidade da 

dor e capacidade funcional. Onde a correlação entre os pontos dolorosos e a intensidade 
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da dor é mais considerável do que com a capacidade funcional medida pelo Health 

Assessment Questionnaire (HAQ)(2). 

Tem sido identificado também como manifestações clinicas da fibromialgia 

sintomas como fadiga e sono não reparador, rigidez matinal, síndrome do cólon irritável 

(SCI), fenômeno de Raynaud, cefaléias, parestesias, palpitações, sensação de aumento 

do volume articular, síndrome uretral, dispepsia não-ulcerosa, tensão pré-menstrual, 

incômodo psicológico como depressão e ansiedade, e queixas cognitivas como 

problemas de memória e incapacidade para concentrar-se(4). 

Estudos realizados detectam outras manifestações clinicas da fibromialgia. 

Um estudo foi realizado nele, mulheres com fibromialgia quando comparadas com 

indivíduos saudáveis de mesma idade e IMC, apresentam redução na força muscular de 

membros superiores, através de dinamômetro de preensão palmar e de pinça, e de 

membros inferiores, através das medidas de 1RM, em flexão e extensão de joelho, nos 

dois membros. Apresentam tambem perda da função avaliada por meio do Teste de 

Caminhada de 6 minutos (TC6) (1). 

Uma sugestão foi que fadiga e dor tem um papel importante na redução da força de 

preensão palmar em pacientes com FM, o que também pode explicar a redução da força 

muscular na pinça polpa-a-polpa e trípode, e dos flexores e extensores dos joelhos(5). 

 

Objetivos 

 O projeto Hidroterapia no Tratamento de Portadoras de Fibromialgia tem 

como principal objetivo melhorar a qualidade de vida das portadoras da síndrome, 

fazendo com que elas voltem a realizar tarefas que antes não realizavam por causa dos 

diversos sintomas. 

 

Métodologia 

Processo número : 292/2008 

Foram submetidas a uma avaliação inicial, no mês de fevereiro de 2011, 15 

pacientes usando o Questionário de Impacto da Fibromialgia (QIF), avaliação da 

qualidade de vida com o Short-Form Health Survey (SF-36), a Escala Visual Analógica 

(EVA). Foi utilizado também um formulário de identificação onde estavam contidos dados 

pessoais, o teste terceiro dedo solo e onde anotávamos os tender points positivos. Após a 

avaliação foi realizado um tratamento através de sessões de exercícios aquáticos (8,9,11) 

que ocorrem duas vezes por semana com duração de uma hora. A sessão é dividida em 

cinco fases: aquecimento, alongamento, atividade aeróbica, fortalecimento e por último 
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relaxamento. Paralelamente há um trabalho de psicoterapia, realizado com reuniões uma 

vez por semana com duração de uma hora. Em julho de 2011 foram realizadas as 

reavaliações e também o relatório da sessão de psicoterapia, realizado pela psicóloga 

que as atende. 

 

Resultados 

No QIF 10 é o número máximo de pontos, considerada a pior situação. Na EVA 10 

é a pior pontuação possível.  

 

Figura 3. Tender points 

 

 

Figura 4. Eva- Escala de dor 
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Figura 5. QIF impacto da fibromialgia 

 

 

Figura 6. Teste terceiro dedo solo 
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Figura 7. SF-36 

 

sendo o máximo 100 o melhor escore e o mínimo 0 o pior escore, considerando 

então melhor qualidade de vida das pacientes. 

 

Discussão 

 É importante ressaltar que ao descrever o comprometimento da qualidade de vida 

de determinada patologia de forma genérica e ao compararmos esta com outras doenças, 

podemos demonstrar sua importância para o individuo, em nível social o de saúde, dentro 

de uma comunidade. Ressaltamos, dessa forma, a necessidade de possuirmos 

parâmetros de avaliação, tais como a avaliação da qualidade de vida, para nortear a 

decisão quanto a melhor distribuição de recursos dentro do sistema de saúde.(10). 

O QIF utilizado em um trabalho mostrou que a Fibromialgia causa um impacto 

negativo na qualidade de vida de pacientes em idade produtiva de trabalho. Isso porque, 

além da dor, os sintomas de fadiga e fraqueza subjetiva causam perda da função levando 

à incapacidade para o trabalho e, conseqüentemente, à queda da renda familiar refletindo 

na qualidade de vida dessas pessoas. Já os instrumentos genéricos foram desenvolvidos 

com o objetivo de estudar a qualidade de vida de indivíduos com qualquer patologia, ou 

mesmo de indivíduos saudáveis (6).  Muito utilizado, o Medical Outcomes Study 36-item 

Short-Form Health Survey(SF-36), é um instrumento genérico e multidimensional de 

avaliação da qualidade de vida. 

Observa-se que o QIF é o instrumento que melhor discrimina pacientes 

fibromiálgicos de indivíduos saudáveis, mostrando piores índices de qualidade de vida 
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quando comparado com o grupo não fibromiálgico. O SF-36 é outro questionário que 

avalia a qualidade de vida, porém menos específico que o FIQ.  Ele a avalia de modo 

genérico, considerando capacidade funcional, aspecto físico, dor, estado geral de saúde, 

vitalidade e características sociais e emocionais além de saúde mental (7). 

É fundamental encontrar formas efetivas de avaliação dos sintomas da fibromialgia, 

e do impacto na qualidade de vida, uma vez que uma avaliação correta e completa pode 

contribuir para propor diferentes formas de abordagem a estes pacientes. 

Após análise dos dados percebemos melhoras importantes, sendo que as 

pacientes relataram diminuição da sensação dolorosa após as sessões de hidroterapia, 

bem como a melhora da função física, menos dificuldades no trabalho. Relataram sentir-

se melhor, menos fadiga e rigidez matinal, melhora do sono, ansiedade e depressão. 

Lembrando que outros tratamentos relacionados com exercícios físicos também 

mostram melhoras no estado físico e mental das pacientes, como em um trabalho onde 

as pacientes com fibromialgia submetidas ao programa de condicionamento físico, 

predominantemente aeróbio, supervisionado apresentaram melhora da capacidade 

funcional, da dor e da qualidade de vida(13). E outro trabalho onde relata-se que o 

alongamento musculares podem gerar impacto positivo na FM, promovendo melhora do 

sono e rigidez matinal das pacientes portadoras da síndrome(14). 

 

Conclusão 

Observamos que as pacientes realmente melhoraram com a hidroterapia e com a 

psicoterapia, em alguns aspectos com melhores resultados do que outros, porém 

constatando que o tratamento é eficaz. 
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Resumo 
Dentre as doenças crônico-degenerativas a mais comum é a osteoartrite. O estudo 
objetivou analisar a influência da dor, amplitude de movimento articular, grau de 
obesidade e capacidade funcional em indivíduos com osteoartrite de joelhos. A amostra 
de conveniência de 30 indivíduos, de ambos os sexos, que foram submetidos ao cálculo 
do índice de massa corpórea (IMC), verificação do grau de dor (EVA), amplitude de 
movimento articular (Goniometria) e avaliação funcional (WOMAC). O IMC médio dos 
indivíduos foi 28,52 ± 3.6, caracterizando sobrepeso. Com relação ao grau de dor, 40% 
apresentou EVA de 3 a 5, 50% de grau 8 e 10% de grau 10. A amplitude de movimento 
articular de flexão de joelhos teve média de 110º. 90% dos indivíduos apresentam 
limitação funcional de moderada a grave, no WOMAC pontuações dois e três e 10% leve, 
pontuação um. Conclui-se que indivíduos com osteoartrite de joelhos, apresentam dor 
crônica, restrição nos movimentos e limitações funcionais.  
Palavras-chave: osteoartrite de joelho, dor, capacidade funcional. 

 

 

Introdução 

No Brasil, a proporção da população de idosos vem aumentando, e esse processo 

tem como explicação principalmente a continuação do declínio da fecundidade e a 

diminuição da mortalidade, levando ao envelhecimento da população1. Com o 

envelhecimento populacional e as modificações nos padrões de morbidade, invalidez e 

mortalidade, observa-se o aumento das doenças crônico-degenerativas2.  

 A osteoartrite (OA), artrose ou osteoartrose é uma das doenças crônicas mais 

comuns entre os idosos. Define-se como uma doença reumática degenerativa que 

acomete as articulações sinoviais e caracteriza-se por alterações na cartilagem articular, 

nos tecidos moles e ossos, com presença de zonas de fibrilação e fissuração, 

espessamento ósseo subcondral e proliferações osteocondrais marginais3.  

 No Brasil a osteoatrite atinge cerca de 16,2% da população, sendo responsável por 

30 a 40% de todas as consultas em ambulatórios de reumatologia. A prevalência da OA 

aumenta com a idade, sendo que 85% das pessoas com idade superior a 70-79 anos 

apresentam diagnóstico radiológico de OA. Distribui-se igualmente entre homens e 

mulheres, quando todas as idades são analisadas. No entanto, quando analisamos os 

grupos de idade superior aos 55 anos, as mulheres são mais afetadas, provavelmente 

associados aos hábitos corporais ou mesmo a predisposição genética4.  
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 O prognóstico da OA é variável e individual e, embora tenda a ser progressiva e 

possa afetar consideravelmente a qualidade de vida, não é uma afecção que apresente 

risco de morte5. 

 Os sintomas mais referidos são dor e perda de função6. A dor deflagra um estresse 

físico e psicológico intenso que desencadeiam inúmeras repercussões como 

incapacidades, sofrimento psicológico e prejuízo na qualidade de vida2. 

 Há vários instrumentos capazes de medir diferentes dimensões do estado de 

saúde dos pacientes com osteoartrite. Entre estes, há dois extensivamente utilizados. O 

Westerm Ontario and McMaster Universities (WOMAC), mais empregado nos Estados 

Unidos e Canadá, pode ser utilizado para avaliar tanto pacientes com osteoartrite de 

quadril quanto de joelho. Já o índice de Lequesne possui versões distintas para quadril e 

para joelho7,8. 

A osteoartrite é progressiva e implica em restrições no desempenho das 

atividades de vida diária do idoso. Assim, se faz necessária uma avaliação 

da capacidade funcional  dos portadores de osteoartrite do Centro de Estudos e 

Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

UNESP - Campus de Presidente Prudente (CEAFIR.). 

 

Objetivos 

Este projeto objetivou analisar a influência da intensidade de dor, amplitude de 

movimento articular e grau de obesidade na capacidade funcional de indivíduos com 

osteoartrite de joelho integrantes do Grupo de Portadores de Artrose do Centro de 

Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da UNESP - Câmpus de Presidente Prudente. 

 

Material e Métodos 

O projeto recebeu aprovação do Comitê de Ética da FCT/UNESP – Câmpus de 

Presidente Prudente número 25/2010. A amostra é constituída por 30 indivíduos, de 

ambos os sexos, atendidos no Setor de Ortopedia e Traumatologia do Centro de Estudos 

e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) da FCT/UNESP – Câmpus de 

Presidente Prudente. Todos receberam uma explicação da metodologia do presente 

estudo e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Os critérios de inclusão foram: indivíduos com osteoatrite de joelho uni ou bilateral 

confirmada clínica e radiologicamente por um médico; deambulação independente, com 
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ou sem dispositivo de auxílio à marcha e dor, de freqüência constante ou intermitente, em 

um ou ambos os joelhos nos últimos seis meses. 

 Foram adotados como critérios de exclusão: locomoção exclusiva por cadeira de 

rodas; cirurgia prévia de joelho devido à osteoatrite, artroplastica de quadril ou joelho; 

seqüelas de acidente vascular encefálico (AVE); doença de Parkinson, Alzheimer ou 

outros tipos de deficiência cognitiva e concomitância de outras doenças reumáticas. 

Os indivíduos foram submetidos à aplicação de questionários para a identificação, 

calculo do índice de massa corpórea (IMC), verificação do grau de dor pela  Escala Visual 

Analógica (EVA), da amplitude de movimento articular de flexão de joelho (Goniometria), 

e avaliação funcional (WOMAC).  

O questionário Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index – 

WOMAC é o instrumento de avaliação dos sintomas e incapacidade física específico para 

indivíduos com Osteoartrite. É composto por três domínios: dor, rigidez articular e 

funcionalidade, contendo um total de 24 questões.  

 O WOMAC é um questionário auto-administrável, onde o entrevistado responde as 

perguntas dos domínios através de uma escala de cinco opções, as respostas variam de 

nenhuma (ausência do sintoma) a extrema sintomatologia (intensidade máxima do 

sintoma). Para cada uma das opções de resposta há um escore específico (nenhuma – 0 

pontos, moderada – 2 pontos, severa – 3 pontos, extrema – 4 pontos. Os resultados são 

determinados a partir de uma soma de todos os pontos de cada questão. Dessa forma 

são obtidos três escores finais, um para cada domínio9. Nesse estudo foi utilizado a 

validação do WOMAC para a língua portuguesa realizada por Fernandes (2002). 

Após tais inspeções, foi realizada uma análise dos dados na forma de estatística 

descritiva. 

 

Resultados  

           O valor do Índice de Massa Corpórea (IMC) médio dos indivíduos foi 28,52 ± 3.6, 

caracterizando sobrepeso. Com relação ao grau de dor, 40% da amostra apresentou EVA 

de 3 a 5, 50% de 8 e 10% de 10. A amplitude de movimento articular de flexão de joelhos 

teve média de 110º. Na avaliação da capacidade funcional 90% dos indivíduos 

apresentam limitação funcional de moderada a grave, no questionário WOMAC 

pontuações dois e três e 10% leve, pontuação um. 
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Discussão 

O grupo de portadores de AO deste estudo apresentou um acometimento de 

moderado/grave em termos de dificuldades funcionais. A análise das dificuldades 

funcionais do WOMAC demonstrou que as atividades em escadas e tarefas domésticas 

pesadas mostram um grau intenso de dificuldade e uma maior intensidade de dor, já a 

caminhada em terreno plano apresenta grau leve de dificuldade e uma menor intensidade 

de dor10. Mediante o questionário, 90% dos indivíduos apresentam limitação funcional de 

moderada a grave, pontuações dois e três e 10% leve, pontuação um. 

O grau de dificuldade atribuído a essas atividades pode ser acentuado, pois as 

atividades em escadas exercem maiores forças compressivas nas articulações dos 

joelhos e uma maior amplitude de movimento e estabilização articular dos membros 

inferiores11.  

Os diversos questionários disponíveis para a análise da funcionalidade relativa à 

OA de joelhos mesclam a avaliação das três dimensões propostas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), funções e estruturas do corpo humano, atividades e 

participação, sem limites claros entre cada aspecto12. O questionário WOMAC, utilizado 

neste estudo, apresenta grande parte de seus itens relativos à limitação de atividades, 

porém muitos itens podem ser classificados em duas categorias ao mesmo tempo, assim, 

o grau de dificuldades funcionais relatado nele pode refletir diferentes aspectos da 

funcionalidade13. 

 Nesta amostra a incapacidade funcional foi indiretamente proporcional a percepção 

da dor, avaliada por meio da EVA, na qual 40% apresentou EVA de 3 a 5, 50% de oito e 

10% de 10. Este achado pode ter sido devido ao pequeno numero de participantes da 

pesquisa. Em contrapartida, a incapacidade funcional caminhou junto com o sobrepeso, o 

IMC médio dos indivíduos foi 28,52 ± 3.6, caracterizando eutrofia e sobrepeso. 

 A amplitude de movimento articular de flexão de joelhos teve média de 110º, o que 

mostra uma retração de quadríceps nessa população. 

Os resultados deste estudo reforçam a necessidade, na prática clínica, de se 

considerarem os diversos aspectos da funcionalidade humana na avaliação, tratamento e 

acompanhamento de pacientes com OA de joelhos. Para minimizar o impacto da OA de 

joelhos na funcionalidade de seus pacientes, o fisioterapeuta deve selecionar medidas e 

intervenções que possam modificar tanto os fatores objetivos quanto subjetivos do relato 

de dificuldades funcionais. Para o conhecimento científico, permanece o desafio de se 

desenvolverem e aperfeiçoarem instrumentos capazes de avaliar com a maior precisão 
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possível os diversos aspectos da funcionalidade dos indivíduos com AO de joelhos, de 

forma específica e sensível. 

 

Conclusões 

 Indivíduos com osteoartrite de joelhos, apresentam dor crônica recorrente, restrição 

nos movimentos e limitações funcionais, o que prejudica a qualidade de vida dos 

mesmos.  
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Resumo 
O puerpério, também chamado de pós-parto, é o período em que as modificações 
imprimidas no corpo materno durante a gestação irão retornar ao estado pré-gravídico. 
Pode ser dividido em três estágios: imediato, tardio e remoto. Identificar o perfil social e 
obstétrico de mulheres no período pós-parto imediato, atendidas no Hospital Estadual de 
Presidente Prudente. As coletas e avaliações são realizadas no Hospital Estadual “Dr. 
Odilo Antunes de Siqueira” de Presidente Prudente, no puerpério imediato (até 10 dias) 
quando for parto normal deveriam ser avaliadas após 6 horas e parto cesareana após 12 
horas. Foram avaliadas 29 puérperas, com média de idade de 23 anos. Do total 48,27% 
são casadas, 68,96% tem segundo grau completo, 51,79% são primíparas e 62,06% 
realizaram cesárea. A pesquisa permitiu traçar o perfil social e obstétrico das puérperas 
avaliadas pela fisioterapia, reforçando a importância do atendimento por programas de 
fisioterapia pós-natal. 
Palavras-chave: puerpério, fisioterapia, perfil 
 

 

Introdução 

A saúde da mulher é considerada tema de interesse, oportuno, pertinente e de 

debate. Nos países desenvolvidos, por volta dos anos setenta, surge um movimento em 

prol da humanização da atenção à saúde da mulher, originário da mobilização de 

mulheres e, posteriormente, aderido por profissionais adeptos da reforma sanitária, por 

instâncias não governamentais, como a Rede de Humanização ao Nascimento 

(REHUNA), por políticas governamentais e programas de saúde¹,²,³.  

Em 1984, foi criado pelo Ministério de Saúde o Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM) com ações educativas que capacitam a mulher ao 

conhecimento do corpo e metodologias participativas, garantindo que o conhecimento 

prévio das mulheres possa ser intercambiado dentro de grupos formados nos serviços de 

saúde4. 

Notadamente a atenção pré-natal mostrou muitos problemas desde sua 

implantação, assim, o Ministério da Saúde instituiu, em junho de 2000, o Programa de 

Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN). Suas metas são redução das altas 
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taxas de morbimortalidade materna e perinatal, ampliação do acesso ao pré-natal, 

qualificação das consultas e promoção do vínculo entre a assistência ambulatorial e o 

parto4,5. Além destes objetivos, o PHPN também determina os procedimentos mínimos a 

serem realizados pelas mulheres durante a gestação e período pós-natal e sugerem 

métodos de avaliação para qualidade assistencial à humanização do cuidado prestado e o 

respeito aos direitos reprodutivos.  

Mesmo com a implantação do programa PHPN, percebe-se a falta de consenso 

acerca da definição dos termos “humanização” e “cuidado humanizado”. Na obstetrícia é 

dada ênfase à humanização no parto, sem, entretanto, a mesma atenção ao puerpério. 

Entende-se que o cuidado humanizado no pré-natal é o primeiro passo para um 

nascimento saudável, fundamental para diminuição da morbimortalidade materna e fetal, 

para preparação à maternidade e paternidade, aquisição de autonomia e vivência segura 

do processo de nascimento (compreendido desde a pré-concepção até o pós-parto)6.  

O puerpério pode ser acompanhado pelo fisioterapeuta desde a fase intrahospitalar 

até que a mulher se apresente recuperada das alterações fisiológicas da gravidez7.  

O puerpério, também chamado de pós-parto, é o período com duração média de 6 

a 8 semanas em que as modificações imprimidas no corpo materno durante a gestação 

irão retornar ao estado pré-gravídico.O período pós-parto pode ser dividido em três 

momentos: pós-parto imediato (1º ao 10º dia após a parturição), pós-parto tardio (11º ao 

45º dia) e pós-parto remoto (além de 45 dias)8.  

Durante a gestação, o crescimento uterino favorece o estiramento da musculatura 

abdominal, que é conhecida com diástase dos músculos reto-abdominais (DMRA), que 

pode permanecer no pós-parto imediato, tendo como fatores predisponentes a obesidade, 

multiparidade, gemelaridade e flacidez da musculatura abdominal9. Esta distensão 

excessiva da musculatura pode gerar diminuição na força de contração abdominal10, e a 

recuperação da tonicidade ocorre em média 6 semanas após o parto, sendo lenta e às 

vezes imperfeita11 . 

Atualmente há uma crescente demanda da abordagem fisioterapêutica na saúde 

da mulher, o que implica em uma oferta de atendimento adequado e fundamentado. Para 

as puérperas, essa abordagem ainda não está bem estabelecida, pois no Brasil é escassa 

a literatura sobre atendimento fisioterapêutico no puerpério9. Dessa forma, esse estudo 

pode ser considerado pioneiro na cidade de Presidente Prudente e região.  
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Objetivos 

Identificar o perfil social e obstétrico de mulheres no período pós-parto imediato, 

atendidas no Hospital Estadual da cidade de Presidente Prudente. 

 

Metodologia 

 As voluntárias foram recrutadas do projeto de extensão intitulado “Atendimento 

humanizado em puérperas da fisioterapia da FCT/UNESP”, que faz parte da pesquisa 

“Programa de Fisioterapia e Atenção Materno Infantil” que foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa de protocolo nº 25/2011. As coletas e avaliações foram realizadas no 

Hospital Estadual “Dr. Odilo Antunes de Siqueira” de Presidente Prudente, no período de 

puerpério imediato (até 10 dias) quando for parto normal deveriam ser avaliadas após 6 

horas e parto cesareana após 12 horas.  

Participaram deste estudo puérperas em qualquer idade, sem complicações 

obstétricas, de parto normal ou cesareana. Os critérios de exclusão foram: puérperas 

submetidas a parto múltiplo; presença de quaisquer patologias associadas à gravidez 

(poliidrâmnio, macrossomia fetal, hipertensão arterial induzida pela gravidez (HAIG). 

Dados sobre cor, profissão e peso não foram critérios de inclusão e exclusão para este 

estudo.  

Para a coleta dos dados foi utilizada uma ficha de avaliação, onde foram anotados 

os dados pessoais, doenças gestacionais, número de gestações, número de consultas 

pré-natais, consulta do puerpério, tipo de parto, dados do recém-nascido (data de 

nascimento, Apgar, sexo e peso), informações sobre amamentação, avaliação das 

mamas, complicações durante o parto e mensurações antropométricas materna. 

  

Resultados  

Até o momento, 29 puérperas foram avaliadas, com média de idade de 23 anos, 

sendo a idade mínima de 15 anos e a máxima, 37 anos. Do total 48,27% são casadas, 

27,58% são solteiras e 24,15% são amasiadas; com relação ao grau de instrução 27,58% 

delas concluíram o primeiro grau, 68,96% apresentam o segundo grau completo e apenas 

3,46% tiveram o terceiro grau concluído. 

Tratando-se de Gestação (G), Parto (P), Aborto (A), 51,79% apresentou G1 P1 A0, 

20,68% G2 P2 A0,6,89% G3 P2 A1, 3,44% G4 P4 A0, 3,44% G5 P5 A0, 3,44% G4 P2 A2, 

3,44% G4 P3 A1, 3,44% G5 P4 A1, 3,44% G2 P1 A1, de modo que os números subescritos 

representam  a ocorrência de tal evento.  
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Enfatizando o último parto 62,06% foram submetidas à cesárea, 34,48% ao parto 

normal e 3,46% ao parto vaginal com o uso de fórceps; 82,75% tiveram tempo gestacional 

de 37 a 41 semanas, 10,34% de 42 ou mais semanas e 6,91% de 32 a 36 semanas. 

 

Discussão 

 Embora ainda não faça parte da rotina do Programa de Humanização no Pré-natal 

e Nascimento, a atuação fisioterapêutica no pós-parto imediato tem sido valorizada, visto 

que possibilita minimizar as conseqüências fisiológicas e morfológicas que marcam esse 

período9.  

Primo12 relata em seu estudo que as usuárias da Maternidade Cel. Leôncio Vieira 

de Resende apresentam uma média de idade de 23 anos, sendo a idade mínima de 12 

anos e a máxima, de 46 anos. Ainda neste estudo  quanto ao grau de instrução, 46,82% 

das mulheres possui ensino fundamental completo, seguidas por aquelas com ensino 

médio (34,38%). Apenas 3,52% possuem curso superior. Estudos de Haidar, Oliveira e 

Nascimento (2001) e França et al (2001) demonstram a associação entre mortalidade 

perinatal, neonatal e infantil à baixa escolaridade materna13,14. 

Como rotina de atendimento fisioterápico, foi recomendado um intervalo de 6 a 8 

horas após o parto normal e cesáreo, respectivamente. Isso é respeitado devido ao 

estresse físico e emocional causado pelo parto e pela instabilidade hemodinâmica 

característica desse período7. Costa, Ramos e Reis (1997,p.182, apud Justi; Braz7) 

afirmam que o Brasil é um dos países da América Latina com maior índice de cesarianas 

28% [...] para se obter um índice de 15% de cesariana no ano 2000, seria necessário 

reduzir a cesariana primária em 50%.  

Nossos resultados mostram que existe maior proporção de parto cesariana 62,06% 

do que normal 37,94%. Portanto, a médio e longo prazo isso pode ser mudado com 

medidas de orientações teóricas e práticas em programas de fisioterapia voltado ao pré-

natal. Dentro dessas medidas cabe ao fisioterapeuta mostrar as facilidades no cuidado do 

bebê após parto normal diferente da cesariana em que mãe precisa também ser cuidada. 

A escolaridade materna (anos de estudos) está fortemente associada ao número 

de consultas no pré natal. Verificou-se que 48,9% das mulheres que fizeram sete ou mais 

consultas tinham 12 ou mais anos de estudo, enquanto que 51,5% das mulheres que não 

fizeram o pré-natal ou compareceram de uma a três consultas eram analfabetas12. 
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Conclusão 

O presente estudo permitiu traçar o perfil social e obstétrico das puérperas 

avaliadas pela fisioterapia em uma maternidade estadual na cidade de Presidente 

Prudente. Conclui-se que na maioria são mulheres casadas, primíparas, jovens e que não 

ingressaram em curso superior. Houve predominância do parto cesárea, mesmo sem 

complicações obstétricas e com parto a termo.  

Esses dados reforçam a importância da criação ou extensão de atendimento por 

profissionais e programas de fisioterapia pós-natal para promoção da saúde física e 

emocional nas classes sociais menos favorecidas. 
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Resumo 
Os efeitos fisiológicos quando o exercício físico é praticado de forma adequada resultam 
em adaptações que podem amenizar ou eliminar os efeitos de disfunções patológicas. 
Entretanto, os benefícios que ele pode produzir são alcançados quando o mesmo é 
executado respeitando normas de prescrição e garanta segurança ao praticante. Traçar o 
perfil epidemiológico em bairros periféricos de Presidente Prudente identificando 
patologias cardiovasculares, a pratica de exercício físico assim como a forma com que é 
realizado. Foram avaliados 188 indivíduos com media de idade 50,5 anos, 131 mulheres e 
57 homens, que partiparam de atividades de extensão universitária em bairros de 
Presidente Prudente, no primeiro semestre de 2011. A patologia mais frequente foi a 
Hipertensão Arterial, 60% dos participantes não praticavam exercício físico e dos que 
realizavam, a caminhada foi a mais frequente.  A prática do exercício físico ainda 
necessita ser recomendada por profissionais da área da saúde.  
Palavras-chave: epidemiologia, exercício físico, patologias cardiovasculares. 

 

 

 Introdução e Justificativa 

As doenças cardiovasculares são consideradas, mundialmente, como uma das 

maiores barreiras a ser vencida na busca pela melhor qualidade de vida. São atualmente 

a principal causa de mortalidade em todo o mundo. No Brasil, elas responderam, no 

último ano, por mais de 30% dos óbitos.1 Consideradas não só como a principal causa de 

mortalidade como de gasto com assistência médica, elas não possuem distinção entre 

classes sociais, faixas etárias e níveis sócio-econômicos, o que ocasiona ônus ao sistema 

de saúde.2 Grande parte das doenças cardiovasculares pode ser justificada pela presença 

de fatores de risco cardiovasculares, os quais podem ser considerados como condições 

intrínsecas ou extrínsecas que predispõem o indivíduo ao aparecimento de doenças.3 

Destes fatores, a idade, o sexo, a raça e a história familiar não são passíveis de 

modificações, no entanto os demais como dislipidemia, hipertensão arterial, tabagismo, 

diabetes mellitus, sedentarismo, estresse e obesidade podem e devem sofrer 

intervenções com o propósito de prevenir eventos patológicos e, portanto, interferir na 

morbi-mortalidade.4  
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 Dentre os fatores de risco o sedentarismo pode ser considerado um dos 

responsáveis pela intensificação de efeitos negativos sobre a vida de um indivíduo como 

o aumento da taxa de diabetes, o aparecimento de doenças cardíacas, o aumento do 

risco de infarto e, de acordo com estatísticas norte-americanas, um estilo de vida 

sedentário contribui para mortes por doenças crônicas, incluindo doenças coronárias, 

infarto e câncer colo-retal.5 

Quando realizado regularmente, os exercícios físicos praticados de forma 

adequada resultam em adaptações benéficas ao organismo, as quais podem amenizar ou 

eliminar os efeitos de possíveis distúrbios desencadeados por estas patologias, além de 

proporcionarem benefícios para as esferas psicológicas e cardiovasculares. 6 Entretanto, 

os benefícios do exercício físico são alcançados quando o mesmo é executado, 

respeitando normas adequadas de prescrição de exercícios físicos que permitam a 

obtenção dos efeitos benéficos e a garantia de segurança ao praticante. Estas normas 

envolvem freqüência, duração, intensidade e avaliação.7  

 O descaso ou a subestima que se dá aos fatores de risco, resulta no agravamento 

e o desenvolvimento dos aspectos fisiopatológicos em qualquer que seja a doença de 

gênero cardiovascular. O elemento mais importante de qualquer estratégia de prevenção 

de doenças cardiovasculares é o controle dos fatores de risco, que envolve a educação 

em saúde e a proteção à saúde. É de consenso geral que o exercício físico realizado com 

orientação de um profissional torna–se ferramenta essencial no tratamento e na 

prevenção do aparecimento ou complicações das doenças cardiovasculares, pois podem 

modificar o perfil de risco dessas doenças. 

 

Objetivo 

O objetivo do estudo foi verificar o perfil dos indivíduos moradores em bairros 

periféricos de Presidente Prudente, quanto à presença de doenças cardiovasculares e a 

realização de exercício físico e orientá-los quanto aos benefícios conseguidos através 

dele e a maneira correta de realizá-lo. 

 

Materiais e Métodos  

           Os dados foram coletados em atividades de extensão universitária em bairros da 

cidade de Presidente Prudente, com caráter multidisciplinar no primeiro semestre de 

2011. 

Foram aplicados questionários, por acadêmicos da fisioterapia e educação física que 

abordaram sobre a prática de exercício físico regular, a freqüência, o tempo, se foi 
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orientado, se orientado quem orientou, o motivo desta orientação, se há supervisão, se 

controla a intensidade do exercício, se ocorreu uma melhora física quando comparado 

aos tempos sedentários, se tem alguma intercorrência durante a realização do 

exercício, se conhecem os benefícios do exercício físico e as doenças mais 

acometidas. Orientações quanto aos benefícios do exercício para a prevenção e 

controle de doenças foram prestadas. 

O critério de inclusão do estudo é que os indivíduos devem concordar 

voluntariamente em responder o questionário após procurarem espontaneamente o 

serviço de fisioterapia. O critério de exclusão refere-se aos indivíduos que se recusaram 

em assinar o termo de consentimento livre e esclarecido autorizando a divulgação dos 

dados na comunidade científica. Os dados foram analisados pela estatística descritiva, as 

variáveis foram expressas em valores percentuais, médios e desvio padrão. 

 

Resultados Parciais 

As atividades de extensão foram realizadas em quatro bairros de Presidente 

Prudente e participaram da pesquisa 188 indivíduos com media de idade  de 50,5 ± 13,98 

anos sendo 131 mulheres (70%) e 57 homens (30%). Dos indivíduos avaliados 40% 

praticam exercício físico e 60% não praticam, dos que não praticam 44% afirmam 

conhecer os benefícios do exercício e 56% não conhecem seus benefícios. 

Do total de indivíduos pesquisados 66% têm histórico familiar de antecedentes 

cardiovasculares e 34% não relataram, entre os quais 49% possui patologia 

cardiovasculares e 51% não possui patologias. Entre as patologias relatadas a mais 

frequente foi a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) com 36%, seguida de Diabetes 

Mellitus (DM) com 27% e obesidade 7%. 

Dos 36% praticantes de exercício, 59% relataram ser adeptos a caminhada, 

seguido de atividades nas academias da terceira idade. O treino resistido é realizado por 

27% dos indivíduos ativos avaliados, seguido do futebol com 8% de praticantes. Dos 

avaliados 6% praticam a corrida e apenas 1% dos indivíduos praticam mais de uma 

atividade. 

Em relação a frequência do exercício a maioria dos indivíduos (45%)  

exercitam-se 1 a 2 vezes por semana, 38% dos praticantes realizam de 3 a 5 vezes e 

17% afirmam praticarem mais de 5 vezes semanais. Sendo que 51% com duração maior 

que 60minuto diários 35% com duração de 30 a 60 minutos e 13% com duração inferior a 

30 minutos. Com tempo de pratica superior a 1 ano 59% dos praticantes, 11% de 8 a 12 

meses, 1% de 4 a 8 meses, 20% de 1 a 4 meses e 9% menos de 1 mês. 
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Dente os praticantes de atividades física 49% afirmam não ter recebido 

nenhum tipo de orientação e 51% não receberam orientação, sendo que 67% realizam 

atividade física sem supervisão e 33% são supervisionados e 8% dos praticantes 

controlam intensidade do exercício e 92% não controla. 

Nos relatos de como se sente após o inicio da atividade física 86% afirmam se 

sentirem melhor, 14% não houve alteração e nenhum relato de piora. Em relação a mal 

estar durante a atividade física 22% dos que praticam atividade física sente algum mal 

estar e 78% não relataram alteração.  

 

Discussão 

Os mecanismos pelos quais os exercícios influem nas doenças 

cardiovasculares ainda não estão totalmente esclarecidos. Sabe-se que essa ação 

benéfica pode estar relacionada à melhora da capacidade cardiorrespiratória e da atuação 

sobre os vários fatores de risco para o desencadeamento da aterosclerose, diminuindo 

assim o risco das doenças cardiovasculares. 8 Além disso proporciona, aumento da 

capacidade física, redução do custo de tratamento destas doenças e descongestiona o 

sistema público de saúde. 

Pode-se observar neste estudo um grande número de avaliados que praticam 

exercício regular que não receberam qualquer tipo de orientação e o realizam sem 

supervisão, o que pode ser um risco para indivíduos com hipertensão arterial ou índices 

glicêmicos descompensados, podendo gerar complicações e o aparecimento de sinais e 

sintomas durante a realização do exercício. 

Outro dado constatado foi que grande parte dos avaliados são sedentários e 

não conheciam os benefícios da prática de exercício físico regular,o que eleva o risco 

deste grupo vir a apresentar doenças cardiovasculares. Esta situação pode ser explicada 

pela dificuldade de acesso a informação que grande parte da população enfrenta. Por isso 

destaca-se a importância de atividades de extensão como os multirões de saúde para 

conscientizar e informar esses indivíduos. 

Contatou-se que a modalidade de exercício mais praticada foi a caminhada 

provavelmente pelo fato de ser de fácil acesso e sem custo. Porém, é necessário enfatizar 

para a população a importância da inserção do treino resistido em um programa de 

atividade física. O trabalho de força muscular é essencial para resistência, aumentar 

massa muscular magra, coordenação, equilíbrio,prevenção de lesões principalmente em 

indivíduos idosos. O benefício da associação de treino aeróbio e resistido deve ser 

evidenciado para população.9 
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A hipertensão arterial sistêmica é um dos principais fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, acomete de 15% a 20% da população adulta e possui considerável 

prevalência em crianças e adolescentes. Representa alto custo social, uma vez que é 

responsável por cerca de 40% dos casos de aposentadoria precoce e absenteísmo no 

trabalho.10  Muitos são os benefícios evidenciados pela realização de exercícios físicos 

regular e a contribuição deste para redução da pressão arterial em repouso nos indivíduos 

hipertensos.11 

Assim como são conhecidos os efeitos benéficos do exercício de forma aguda e 

cronicamente nos indivíduos portadores de DM. Uma patologia prevalente, que acomete 

7,6% da população adulta e pode ser controlada pela prática de exercício regular 

associada a uma balanceada dieta nutricional.12,13 

O exercício realizado de forma adequada e orientada gera melhora na capacidade 

funcional e no controle de fatores de risco para doenças cardiovasculares. Faltam 

iniciativas para levar este conteúdo para toda a população que pode se beneficiar destas 

informações, diminuindo os custos do governo com saúde e promovendo melhora na 

qualidade de vida. 

 

Conclusão  

 O exercício físico realizado com orientação de um profissional torna–se 

ferramenta essencial no tratamento e na prevenção do aparecimento ou complicações 

das doenças cardiovasculares, pois podem modificar o perfil de risco dessas doenças. 

Observou-se neste estudo que grande parte da população é sedentária (60%) e muitos 

ainda desconhecem os benefícios do exercício praticado de forma regular (56%). A 

modalidade mais praticada foi a caminhada representada por 59% da amostra. Entre os 

praticantes, 86% relataram sentir-se melhores quando comparado aos tempos 

sedentários. Isto demonstra que apesar do escasso acesso a informação, muitas pessoas 

buscam melhor qualidade de vida associando hábitos de vida saudáveis com a prática de 

exercício físico.Conclui-se que a população deve ser melhor informada quanto as 

orientações e benefícios do exercício regular e que as atividades de extensão como 

multirões de saúde necessitam ser ampliadas para beneficiar a população. 
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Resumo 
A doença pulmonar obstrutiva crônica pode piorar a qualidade de vida nos pacientes. 
Avaliar a qualidade de vida de pacientes com DPOC após um treinamento resistido e 
após um período de seis meses de destreino. Após um treinamento resistido de dois 
meses, 18 pacientes com DPOC foram randomizados em 2 grupos: grupo sem 
intervenção (12 indivíduos) e grupo com intervenção domiciliar (6 indivíduos) e avaliados 
em relação à qualidade de vida por meio do Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ). A 
normalidade dos dados foi analisada por meio do teste de Shapiro-Wilk. Para análise 
comparativa entre os grupos foi utilizado one- way ANOVA. O nível de significância 
utilizado foi de p<0,05. Foi observado melhora significativa (p<0,05) na qualidade de vida 
para todos domínios no grupo sem intervenção. O treinamento resistido foi capaz de 
melhorar a qualidade de vida de pacientes com DPOC mantendo-se por 6 meses após 
seu término. 
Palavras – chave: DPOC, qualidade de vida, treinamento resistido. 
 

 

Introdução  

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) apresenta manifestações locais e 

sistêmicas responsáveis por alterações nos sistemas respiratório e muscular periférico 

(Eisner et al.; Remels et al.,2007), que estão associadas a maior mortalidade, menor 

desempenho físico e piores níveis de saúde relacionadas com a qualidade de vida dos 

pacientes (Eisner et al.,2007).  

A qualidade de vida pode ser definida como a quantificação de impacto da doença 

nas atividades de vida diária e bem-estar do paciente de maneira formal e padronizada 

(SBPT, 2004). Pacientes com DPOC apresentam a qualidade de vida prejudicada, desta 

forma, questionários específicos para esta doença têm sido desenvolvidos e validados 

para a avaliação de programas de reabilitação (Cerqueira et al., 2000). 

O Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) tem sido utilizado na avaliação da 

percepção do estado de saúde e qualidade de vida em pacientes com DPOC e provou ser 

útil em uma variedade de intervenções na DPOC, incluindo intervenção farmacológica 

(Puhan et al.,2004) e reabilitação pulmonar (RP) (Jaeschke et al.; Wijkstra et al.,1994). O 

questionário foi publicado por Guyatt et al. em 1987 e validado na versão em Português 
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para o Brasil por Moreira et al.(2009), mostrando ser um instrumento confiável para 

mensuração da qualidade de vida em pacientes com DPOC. 

Na literatura já estão bem descritos os benefícios do treinamento resistido sobre a 

força muscular (Mardor et al., 2000), a tolerância ao exercício (Bernard et al., 2000) e a 

qualidade de vida, tornando-se um componente essencial nos programas de reabilitação 

pulmonar (Troosters et al., 2005). 

 Porém os ganhos obtidos nestes programas de RP podem diminuir 

progressivamente com a interrupção do tratamento. Estudo recente aponta o tratamento 

domiciliar como capaz de manter os benefícios adquiridos por meio do tratamento de 

reabilitação ambulatorial (Moulin et al., 2005). 

 

Objetivo 

 Avaliar a qualidade de vida de pacientes com DPOC após um treinamento resistido 

e após um período de seis meses de destreino. 

 

Materiais e Métodos 

 Foi realizado um estudo longitudinal no qual foram avaliados 18 pacientes (16 

homens, 2 mulheres, 64,1+ 10 anos, 49,2+ 16% do VEF1) com DPOC que participaram 

de um programa prévio de dois meses de treinamento resistido supervisionado  no Setor 

de Reabilitação Pulmonar do Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e 

Reabilitação (CEAFIR) da Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT/UNESP Campus de 

Presidente Prudente. 

Como critérios de inclusão no estudo foram considerados: aceitação à proposta de 

tratamento, estabilidade clínica, boa cognição, estrutura física domiciliar que permitisse a 

realização dos exercícios. Foram excluídos do estudo os voluntários que durante o 

desenvolvimento do protocolo de treinamento resistido apresentaram exacerbações ou 

intercorrências que impediriam a continuidade do tratamento ou que desistiram de 

participar do mesmo. 

Os pacientes foram previamente comunicados sobre os objetivos e procedimentos 

da pesquisa e, após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, 

participaram de modo voluntário e efetivo do estudo. O projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia – UNESP, Campus de 

Presidente Prudente-SP, recebendo parecer favorável (Processo no. 104/2010). 

O protocolo de tratamento incluía exercícios resistidos de extensão e flexão de 

joelho, flexão e abdução de ombro e flexão de cotovelo com uso de corda elástica. A 
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carga imposta foi individualizada e mensurada através do teste de resistência a fadiga, 

executado com cordas teste semelhantes a de cada paciente. 

Após o término do protocolo de treinamento resistido de 2 meses os pacientes 

foram randomizados em dois grupos: intervenção domiciliar ID (6 indivíduos, 62,2+10 

anos, 45,82+13,04% do VEF1) e sem intervenção SI (12 indivíduos, 66+ 5 anos, 

42,71+19,94% do VEF1). 

O grupo ID realizou um programa domiciliar de exercícios com frequência de três 

vezes semanais, de 50 a 60 minutos por dia e duração de seis meses. O grupo SI foi 

formado por pacientes que não adotaram o programa domiciliar, sendo convidados a 

participar das realizações propostas. 

 O grupo ID realizou em domicílio exercícios de extensão e flexão de joelho, flexão 

e abdução de ombro e flexão de cotovelo com uso de cordas elásticas. Em ambos os 

grupos, durante o período referente ao tratamento os pacientes realizaram reavaliação da 

qualidade de vida.  

Para avaliação da qualidade de vida foi utilizado o questionário Chronic Respiratory 

Questionnaire (CRQ). O questionário contém 20 questões no qual são divididas em 4 

domínios: dispnéia (5 questões), fadiga (4 questões), função emocional (7 questões) e 

autocontrole (4 questões). O domínio da dispnéia é individualizado, sendo o paciente 

solicitado a identificar as atividades mais importantes em sua vida diária que lhe 

causaram falta de ar nas últimas semanas. A seguir, uma lista com ações que geralmente 

desencadeiam esse sintoma em cardiopatas era mostrada, devendo o paciente relatar 

dispnéia ou não perante cada uma delas no período referido. Posteriormente, o indivíduo 

deveria escolher dentre as atividades que listou, as 5 mais importantes (Moreira et. al., 

2009). 

Para os demais domínios (fadiga, função emocional e autocontrole), as questões 

são padronizadas e o paciente responde cada questão utilizando a escala de 7 pontos. 

Quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida do indivíduo. Todas as questões 

do CRQ foram aplicadas por um entrevistador devidamente treinado e caso o paciente 

não compreendesse a questão, o entrevistador poderia repeti-la até seu entendimento. A 

avaliação da qualidade de vida foi realizada antes e após 2 meses de treinamento 

resistido e após 6 meses de treinamento domiciliar e 6 meses de destreino.  

Os dados foram apresentados em média e desvio padrão ou mediana e percentil 

25–75. A normalidade dos dados foi analisada por meio do teste de Shapiro-Wilk. Para 

análise comparativa entre os grupos foi utilizado one- way ANOVA e Teste t. O nível de 

significância utilizado foi de p<0,05. 
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Resultados 

Foram incluídos neste estudo 18 indivíduos com DPOC (16 homens, 64,1+ 10 

anos, 49,2+ 16% do VEF1), randomizados em dois grupos, o grupo SI (n=12) e o grupo ID 

(n=6). As características dos grupos estão apresentadas na tabela 1. Observou-se que 

não houve diferença estatisticamente significante entre os dados expostos.  

 

Tabela 1 – Caracterização dos grupos quanto a variáveis antropométricas (idade e índice 

de massa corpórea (IMC) e valores espirométricos através da porcentagem de volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1%). Valores em média + desvio padrão. 

 

 

       GRUPO SI                   
         (n= 12) 

        GRUPO ID  
             (n=6)                                            

     Variáveis            
antropométricas 

    P Valor 

                  IDADE 66,0+ 5,5   62,2+ 10     0,3 
                  IMC 26,0+5,0    24,8+ 5,1     0,6 

Valores espirométricos      
                  VEF1%    42,7+19,9   45,8+13,0           0,3 

 

A tabela 2 apresenta os resultados da qualidade de vida do grupo treinamento nos 

momentos basal e após 2 meses de treinamento, havendo diferença estatisticamente 

significante entre os domínios da qualidade de vida dispnéia (p= 0,006), fadiga (p=0,02), e 

função emocional (p= 0,02). 

 

Tabela 2 – Qualidade de vida pré e pós treino de 2 meses.Valores em mediana (intervalo 

interquartílico 25%-75%). 

 

 

 
             Grupo 
treinamento 

           (n= 18) 

 

 
       DOMÍNIOS 

           BASAL 
2 MESES P VALOR 

DISPNÉIA         3,8 (3,0-4,2)      5,0 (4,0-5,8) 0, 006* 

FADIGA         4,2 (3,5-5,2) 5,0(4,5-5,75)      0, 02* 
FUNÇÃO EMOC.         4,4(3,8-5,4)      5,2(4,4-6,4)     0,02* 

AUTOCONTROLE         4,7(4,0-6,2)      6,2(5,0-6,7)      0,04* 

 

 

 

*Diferença estatisticamente significante na comparação entre os momentos basal e pós treino de 2 meses. 

 

A tabela 3 apresenta a qualidade de vida do grupo SI nos momentos após dois 

meses de treino e após 6 meses de destreino e do grupo ID nos momentos após 2 meses 
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de treinamento e após 6 meses de um protocolo de exercícios domiciliar, não havendo 

diferença estatisticamente significante entre os momentos.  

Tabela 3 - Qualidade de vida. Valores em mediana (intervalo interquartílico 25% - 75%). 

 
 Grupo SI 

    (N=12) 

Grupo ID 

    (N=6) 

 

DOMÍNIOS 
2 MESES 

(treino) 

 

6 MESES 

(destreino)

 

P 

VALOR 

2 

MESES 

(treino) 

6 MESES 

(domiciliar) 

P 

VALOR

DISPNÉIA 
5,2(4,7-

5,9) 

5,4(3,3-

5,8) 
0, 08 

3,9(3,3-

5,2) 
3,9(3,2-5,3) 0,9 

FADIGA 5,0 (4,5-

61) 

5,0(3,7-

6,1) 

0, 09 5,2(4,3-

5,7) 

4,6(3,6-5,0) 0,5 

FUNÇÃO EMOC. 5,2(4,4-

6,4) 

5,5(4,0-

6,5) 

0,06 5,2(4,6-

6,6) 

5,7(4,3-6,5) 0,6 

AUTOCONTROLE 6,2(5,1-

6,9) 

6,5(5,6-

7,0) 

0, 1 6,1(5,1-

6,8) 

7,0(4,5-7,0) 0,5 

 

Discussão 

Sabe-se que o treinamento resistido é fundamental na reabilitação pulmonar e leva 

a melhorias na tolerância ao exercício físico e resistência muscular em pacientes com 

DPOC (Ries et al. ,2007). A melhora da força muscular por meio dos exercícios é capaz 

de tornar pacientes com DPOC mais ativos (Simpson et al.,1992), portanto, espera- se 

uma melhora da sua qualidade de vida desses indivíduos. 

Os dados obtidos neste estudo mostram que a qualidade de vida em indivíduos 

com DPOC após 2 meses de um protocolo de treinamento resistido apresentou  melhora 

estatisticamente significante nos domínios da dispnéia (p=0,006), fadiga (p = 0,02), função 

emocional (p= 0,02) e autocontrole (p= 0,04). Este achado corrobora com o estudo de 

Clark et al. (2000) onde treinamento de força apresentou resultados efetivos relacionados 

à melhora da qualidade de vida, ao aumento da força muscular periférica e a capacidade 

funcional de exercício. 

O aumento da tolerância ao exercício ocorre devido a adaptações neuromusculares 

e, sobretudo, pelo alívio da sensação de dispnéia após a reabilitação (Salman et 

al.,2003), o que indiretamente pode proporcionar a melhora da qualidade de vida desses 

pacientes.                 
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O grupo SI no período de 6 meses de destreino não apresentou melhora 

estatisticamente significante da qualidade de vida, quando comparado ao fim dos 2 meses 

de treino ambulatorial; os pacientes apenas mantiveram os ganhos do treino. Programas 

de reabilitação pulmonar que consistem em exercicios resistidos (Puent-Maestu et al., 

2003), tem sido aderidos  para a melhora da capacidade funcional e da qualidade de vida, 

os beneficios ganhos no programa podem ser mantidos até nove meses após o fim da 

RP(Cambach et al.,1999).  

            O grupo ID apresentou melhora na qualidade de vida no período pós 6 meses de 

tratamento domiciliar, porém não estatisticamente significante. Contudo apesar de não 

existir significância estatística, a diferença mínima clinicamente importante (0,5) foi 

verificada nos domínios função emocional (0,8) e autocontrole (0,9), mantendo o ganho 

do domínio dispnéia. De acordo com Moreira et al. (2009), a alteração de 0,5 ponto no 

escore de cada domínio do CRQ é capaz de detectar alterações para a melhora ou 

deterioração da qualidade de vida. 

Hernandez et al. (2000) afirmam que os benefícios obtidos em meio ambulatorial 

podem ser perdidos caso não haja continuação do treinamento em RP. Por essa razão 

sugeriram um treino domiciliar que obteve melhora significativa da qualidade de vida dos 

pacientes que se submeteram ao tratamento. 

Wijkstra et al.(1994) investigaram como um programa de exercícios domiciliares 

poderia interferir na qualidade de vida de pacientes com DPOC por meio do CRQ. Esse 

programa que incluiu exercícios em casa por meia hora, duas vezes por dia, contendo 

sessões de 30 minutos duas vezes na semana, foi capaz de melhorar a QV dos sujeitos 

estudados. 

Nos pacientes do grupo ID não houve ganhos da qualidade de vida após os 6 

meses de tratamento domiciliar , porém estes conseguiram manter os benefícios obtidos 

em 2 meses de treino ambulatorial. Acredita-se que não houve melhora significativa da 

qualidade de vida no grupo ID, devido á ausência de supervisão durante o tratamento 

domiciliar e a falta de incremento de carga nesse período. 

Apesar de ser uma avaliação subjetiva, a qualidade de vida demonstra a percepção 

do paciente frente a sua doença (Tsai et al.,2008). Sua aplicação mostra que além dos 

benefícios quantificados por variáveis objetivas, os questionários avaliam as melhorias 

relatadas pelo paciente, o que não é detectável por medidas fisiológicas.  
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Conclusão 

O treinamento resistido foi capaz de melhorar a qualidade de vida de pacientes 

com DPOC mantendo-se por 6 meses após seu término. 

 

Referencias 

Bernard S, Whittom F, Leblanc P, Jobin J, Belleau R, Berube C, et al. Aerobic and 
strength training in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit 
Care Med 1999;159(3):896-901. 

Cambach W, Wagenaar RC, Koelman PT, Ton van Keimpema A.J.R.Kemper HCG: The 
Long-Term Effects of Pulmonary Rehabilitation in Patients with Asthma and Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease: A Research Synthesis. Arch Phys Med Rehabil  1999, 
80:103-111 

Cerqueira ATAR, Crepaldi AL. Qualidade de vida em Doenças Pulmonares Crônicas: 
aspectos conceituais e metodológicos.  J Pneumol. 2000;26(4):358-62.  

Clark CJ, Cochrane LM, Mackay E, Panton B. Skeletal muscle strength and endurance in 
patients with mild COPD and the effects of weigth trainig. Eur Respir J 2000; 15: 92 7. 

Eisner MD, Blanc PD, Sidney S, Yelin EH, Lathon PV, Katz PP, Tolstykh I, Ackerson L, 
Iribarren C. Body composition and functional limitation in COPD Respiratory Research. 
2007, 8(7). 

Guyatt GH, Berman LB, Townsend M, Pugsley SO, Chambers LW. A measure of quality of 
life for clinical trials in chronic lung disease. Thorax. 1987; 47(10):773-778. 

Hernández et. al. Results of a Home-Based Training Program for Patients With COPD,  
Chest 2000;118;106-114 DOI 10.1378/chest.118.1.106 

Jaeschke R, Guyatt GH, Willan A, Cook D, Harper S, Morris J, et al. Effect of increasing     
doses of beta agonists on spirometric parameters, exercise capacity, and quality of life in 
patients with chronic airflow limitation. Thorax. 1994;49(5):479-84. 

Mador MJ, Kufel TJ, Pineda LA, Sharma GK. Diaphragmatic fatigue and highintensity 
exercise in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care 
Med 2000;161(1):118-123. 

Moreira GL, Pitta F, Ramos D, Nascimento CSC, Barzon D, Kovelis D, Colange AL, 
Brunetto AF, Ramos EMC. Versão em português do Chronic Respiratory Questionnaire: 
estudo da validade e reprodutibilidade. J Bras Pneumol 2009; 35(8):737-744 

Moulin MD, et al. Home - Basead Exercise Training as Maintenance after Outpatient 
Pulmonary Rehabilitation. RESPIRATION.2009;77:139-145. 

Puent-Maestu L, Sanz M, Sanz P, Ruiz de Ona J, Arnedillo A, Casaburi R: Long-Term 
Effects of a Maintenance Program After Supervised or Self-Monitored Training programs 
in Patients with COPD. Lung 2003, 181:67-78. 

Puhan MA, Behnke M, Laschke M, Lichtenschopf A, Brändli O, Guyatt GH, et al. Self-
administration and standardisation of the chronic respiratory questionnaire: a randomised 
trial in three German-speaking countries. Respir Med. 2004;98(4):342-50. 

Remels AH, Gosker HR, Velden JVD, Langen RC, Schols AM. Systemic Inflammation and 
Skeletal Muscle Dysfunction in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: State of the Art 
and Novel Insights in Regulation of Muscle Plasticity. Clin Chest Med. 2007;28:537–52. 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 342

Ries et al. Pulmonary rehabilitation: joint ACCP/AACVPR evidence-based clinical practice 
guidelines. Chest 2007;131:4S–2S.  

Salman GF, Mosier MC, Beasley BW, Calkins DR. Rehabilitation for patients with chronic     
obstructive pulmonary disease: meta-analysis of randomized controlled trials. J Gen Intern 
Med. 2003;18(3):213-2  

Simpson K, Killian K, McCartney N, Stubbing DG, Jones NL. Randomised controlled trial 
of weightlifting exercise in patients with chronic airflow limitation. Thorax 1992;47(2):70-75.  

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. II Consenso brasileiro sobre Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC. J Bras Pneumol. 2004;30 Suppl 5:S1-41. 

Troosters T, Casaburi R, Gosselink R, Decramer M. Pulmonary Rehabilitation in Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med. 2005;172:19–38. 

Tsai CL, Hodder RV, Page JH, Cydulka RK, Rowe BH, Camargo CA Jr. The short-form 
chronic respiratory disease questionnaire was a valid, reliable, and responsive quality-of-
life instrument in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. J Clin 
Epidemiol. 2008;61(5):489-97. 

Wijkstra PJ, Van Altena R, Kraan J, Otten V, Postma DS, Koëter GH. Quality of life in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease improves after rehabilitation at home. 
Eur Respir J. 1994;7(2):269-73. 

 

 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 343

RESPOSTA AGUDA DE VARIÁVEIS FUNCIONAIS EM EXERCÍCIO MÁXIMO DE 
CONTRAÇÃO CONCÊNTRICA VERSUS EXCÊNTRICA 

 
Danielli Aguilar Barbosa, Fernanda Assen Soares Campoy, Maíra Campos de 
Albuquerque, Roseana Paula de Ávila, Thamara Alves, Mariana de Oliveira Góis, 
Franciele Marques Vanderlei, Jayme Netto Júnior, Carlos Marcelo Pastre. 

 
Departamento de Fisioterapia Universidade Estadual Paulista – FCT/UNESP, Presidente Prudente/SP – 
Brasil. Email: dani.aguillar@hotmail.com – PIBIC/CNPq. 
 
 
Resumo 
Analisar e comparar as respostas agudas da amplitude de movimento, força e potência 
muscular, após sessão de exercício de força máxima, concêntrico versus excêntrico. 46 
indivíduos divididos em grupos (concêntrico ou excêntrico) realizaram uma sessão de 
exercício, composta por três séries de uma repetição a 100% de 1RM. As variáveis 
funcionais, força muscular isométrica, amplitude de movimento, salto vertical e horizontal, 
foram analisadas entre 24 e 96 horas pós-esforço. Foi considerado o nível de significância 
5%. Observaram-se diferenças estaticamente significantes nos momentos de análise do 
grupo excêntrico, que obteve pico de déficit de força muscular isométrica em 48 horas e 
melhora da potência muscular durante o salto vertical, 96 horas após a sessão. Conclui-
se que, quando comparados os grupos, não existem diferenças significantes em 
quaisquer variáveis estudadas. Contudo, para o exercício excêntrico, houve diminuição da 
força muscular e melhora da potência muscular. 
Palavras-chaves: exercício físico; força muscular; músculo esquelético. 
 

 

Introdução 

Exercícios resistidos são amplamente utilizados em âmbito esportivo, clínico e 

também como medida preventiva, visando principalmente, ao ganho de força muscular 
(1,2). Dentre as diversas possibilidades de execução destacam-se os estímulos clássicos, 

gerados a partir de contrações concêntricas e excêntricas. Estudos que comparam 

exercícios realizados a partir destes tipos de contração têm apresentado diferenças entre 

eles (3,4).   

Existem evidências de que durante exercícios realizados a partir de ações 

predominantemente excêntricas há um aumento da atividade neural, da força e da 

hipertrofia muscular e maior resistência de ligamentos e tendões, quando comparados a 

exercícios concêntricos, utilizando a mesma intensidade (2,5,6).  

Em relação às respostas agudas da realização de uma sessão de exercício a partir 

de ações excêntricas, Black e Mccully (7) relataram, que uma única exposição a este tipo 

de estímulo, já é suficiente para resultar em uma adaptação capaz de reduzir a ocorrência 

de microtraumas musculares em sessões subsequentes de mesma natureza. Os autores 

acreditam que o principal mecanismo relacionado a este efeito protetor está relacionado a 

uma adaptação estrutural interna do músculo, capaz de remover fibras musculares 
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suscetíveis a lesão e adicionar sarcômeros em série e/ou aumentar proteínas do 

citoesqueleto. 

Contudo, apesar dos benefícios, estudos também apontam o exercício excêntrico 

como indutor de lesão músculo-esquelética quando comparado ao concêntrico (2,3). No 

estudo de Parr et al (2), foram analisadas as respostas agudas de variáveis funcionais 

(força muscular e amplitude de movimento - ADM), após 24 horas de uma sessão de 

exercício excêntrico, sendo identificado maior déficit de força e ADM, quando comparado 

ao exercício isocinético concêntrico/excêntrico. Ainda neste contexto, Turner et al (8) 

realizaram um protocolo de exercício excêntrico com o propósito de induzir o dano 

muscular e observaram que apesar de estudos anteriores indicarem redução de força em 

sessão de exercício concêntrico, o comprometimento motor foi maior e mais duradouro 

após o exercício excêntrico. 

Respostas imediatas, a partir de exercícios localizados e de alta intensidade de 

esforço podem fornecer leituras importantes sobre a dinâmica de trabalho a ser realizada 

em sessões subseqüentes. Tal questão, aliada à lacuna no conhecimento quanto à 

relação custo benefício das diferentes modalidades de contração parece definir um 

cenário pertinente para investigações científicas.  

 

Objetivo 

O objetivo do presente estudo foi analisar e comparar a influência de contrações 

concêntricas versus excêntricas na resposta da força isométrica máxima, potência 

muscular (saltos) e ADM. 

 

Metodologia 

Participaram do estudo 46 indivíduos do sexo masculino, classificados como 

fisicamente ativos por meio do IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) (9). O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia - FCT/UNESP (processo 20/2010).  

Os voluntários foram distribuídos aleatoriamente, em dois grupos, de acordo com o 

tipo de contração predominante realizada durante o exercício. O grupo contração 

concêntrica (CC) foi composto por 24 indivíduos, com média de idade de 22,17±0,61 

anos, peso 70,37±2,29 kg, estatura 1,73±0,01 m e IMC 23,58±0,79 kg/m² e o grupo 

contração excêntrica (CE) por 22 indivíduos, sendo a média de idade 21,41±0,54 anos, 

peso 75,27±2,12 kg, altura 1,76±0,02 m e IMC 24,21±0,53 kg/m², caracterizando assim, 

grupos homogêneos. 
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Anteriormente a realização da sessão, uma semana foi destinada, exclusivamente, 

para realização do teste de 1RM e familiarização dos sujeitos com o equipamento, testes, 

e, protocolo de exercício, para que então, os dois grupos fossem submetidos a uma única 

sessão de exercício máximo localizado para o membro inferior não-dominante, composta 

por três séries de uma repetição a 100% de 1RM. 

O grupo CC realizou a extensão do joelho em três segundos, retornando o 

movimento em um segundo e o contrário ocorreu para o grupo CE, sendo um segundo 

para extensão e três para o retorno. Esta opção foi baseada no estudo de Corvino et al 
(10), no qual identificaram maiores valores de desenvolvimento de força em menores 

velocidades durante a realização de amplitudes de movimento.  

Para determinação da força muscular isométrica máxima, analisada entre os 

momentos 24 a 96 horas após a sessão, foi utilizado o dinamômetro digital portátil DD 300 

(Meditec, São Paulo, Brasil). O voluntário foi orientado a realizar uma seqüência de três 

contrações isométricas máximas, em direção à extensão do joelho com o membro inferior 

não dominante, tendo duração de cinco segundos cada, e intervalos de 30 segundos 

entre elas, conforme sugerido por Parr et al (2). Isto se repetiu nas angulações de 120°, 

90º e 60º de flexão de joelho, respectivamente, definidas a partir de um goniômetro. Entre 

estas angulações foi respeitado um intervalo de cinco minutos, e o maior valor obtido 

entre as três medidas foi considerado. 

O salto horizontal foi realizado seguindo os parâmetros adotados por Ronnestad et 

al (11). Os indivíduos se posicionaram em pé, apoiados apenas no membro inferior não 

dominante, com os pés descalços e as mãos livres, junto ao corpo. O membro inferior não 

dominante realizou o impulso, sobre uma marcação fixada no chão (posicionamento 

zero), para que o sujeito projetasse o corpo à frente e, desta forma, conseguisse atingir a 

maior distância (posicionamento final), medida em centímetros. Os sujeitos realizaram 

quatro testes, sendo que o melhor resultado atingido foi o utilizado para análise.   

Para realização do salto vertical foi utilizada uma plataforma de salto (plataforma de 

Abalakov) (12), na qual os participantes permaneceram em posição ortostática, com os pés 

descalços e abduzidos a 15° e com as mãos na cintura. Uma cinta de velcro ligada a uma 

fita métrica foi fixada a região abdominal do indivíduo e passava entre os membros 

inferiores até a marcação no centro da plataforma. Inicialmente, foi anotado o valor, em 

centímetros, da distância da cinta ao solo para que esta medida fosse descontada do 

valor final, após o salto. Os voluntários agachavam, sem retirar os tornozelos do chão e 

sem inclinar o tronco à frente, não ultrapassando 90° de flexão do joelho e, desta forma, 

projetavam o corpo verticalmente, o máximo que conseguissem. A medida final, em 
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centímetros, foi anotada. Cada indivíduo realizou três saltos com intervalos de três 

minutos entre eles, e o maior valor atingido foi adotado como medida de referência. Os 

saltos foram analisados, 24 e 96 horas após a sessão. 

A amplitude de movimento (ADM) foi analisada a partir da flexão do joelho do 

membro inferior não-dominante e, assim como realizado no estudo de Cleary et al (13), as 

medidas foram obtidas por meio de um goniômetro da marca “trident” (Itapuí, Brasil). O 

indivíduo foi posicionado em decúbito ventral em um divã, com o quadril em 0º de 

abdução e flexão. Uma toalha dobrada foi fixada na região distal da coxa para estabilizar 

o fêmur e reduzir a rotação, flexão e extensão do quadril. O ponto médio do goniômetro 

foi centrado sobre o epicôndilo lateral do fêmur, o braço fixo alinhado com o trocânter 

maior e o braço móvel com a linha lateral da fíbula, utilizando o maléolo lateral como 

referência. A posição inicial foi de extensão total do joelho e a ADM foi avaliada até a 

amplitude máxima de flexão alcançada ou caso o sujeito tivesse relatado qualquer dor. 

Foram realizadas duas medições sendo o maior desses valores utilizado, no momento de 

24 e 96 horas, após o exercício. 

Inicialmente os grupos foram comparados segundo variáveis antropométricas e 

idade, visando à verificação da homogeinidade dos participantes da pesquisa. Utilizou-se 

o teste de Shapiro-Wilk para observar a distribuição dos dados quanto à normalidade. 

Para comparação dos diferentes tempos foi utilizada técnica de análise de variância 

(paramétrica ou não paramétrica) para o modelo de medidas repetidas em grupos 

independentes complementada com o teste de comparações múltiplas (Bonferroni, no 

caso paramétrico e, SNK, no caso não paramétrico). Para comparação entre os grupos 

utilizou-se Teste t-Student para dados paramétricos e Mann-Whitney para dados não 

paramétricos, considerando nível de significância de 5%  (14).  

 

Resultados 

Não foram identificadas diferenças estatisticamente significantes na comparação 

entre os grupos de contração concêntrica e excêntrica, quando analisadas variáveis 

funcionais, após a realização de uma única sessão de esforço máximo. Contudo, alguns 

achados são evidenciados quando se realiza a análise durante os momentos de coleta, 

assim como apresentado nas figuras 1 e 2 para força muscular isométrica e saltos, 

respectivamente. 
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Figura 1. Valores de média e desvio padrão; (A) Dinamometria 60°; (B) Dinamometria 90°; 

(C) Dinamometria 120°; * Diferença significante (p<0,01) em relação ao momento inicial e 

24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Valores de média e desvio padrão; (A) Salto horizontal; (B) Salto Vertical; * 

Diferença significante (p<0,05) em relação ao momento inicial. 

 

Contudo, em relação à variável ADM, não houve diferença estaticamente 

significante entre os momentos de análise para ambos os grupos. 
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Discussão 

No presente estudo, não foram identificadas diferenças estatisticamente 

significantes entre a realização de uma sessão de exercício máximo concêntrico e 

excêntrico, sobre parâmetros funcionais. Porém, quando analisados os tipos de exercício 

separadamente, destacam-se achados relevantes que favorecem a identificação das 

respostas, tanto positivas quanto negativas, após a realização de cada tipo de contração. 

Em relação à variável força isométrica, avaliada por meio da dinamometria, 

observou-se déficit de força muscular para a angulação de 120° de flexão do joelho, 48 

horas após a realização do exercício excêntrico, comparado aos momentos inicial e 24 

horas. Concordando com estes achados, Jönhagen et al (15) verificaram em seu estudo, 

que imediatamente após e 72 horas pós-exercício excêntrico, a força máxima isométrica 

foi significantemente menor em relação a avaliação inicial. Turner et al (8), também 

identificaram maior comprometimento motor durante a realização do exercício excêntrico, 

sendo neste caso, em 60° de flexão do cotovelo, que assim como no presente estudo, 

representa um comprimento muscular encurtado. Os autores afirmam que o desempenho 

motor prejudicado após o exercício excêntrico pode ser manifestado por uma mudança no 

comportamento da ativação das unidades motoras, devido fatores neuromusculares e 

mecânicos. Além disso, quando o músculo está em um comprimento curto durante a ação 

excêntrica, há maior perda de força muscular, possivelmente, devido à diminuição da 

capacidade de ativação máxima do músculo nesta situação, já que o comprimento ideal 

para a geração de força muscular ocorre em maiores comprimentos musculares, ou 

ainda, quando a cinética do cálcio está prejudicada em um músculo lesionado. 

Ainda neste contexto, no estudo de Krishnan e Williams (16), que teve como objetivo 

comparar o efeito do posicionamento do joelho na força de estabilidade do quadríceps em 

diferentes angulações verificou-se que em 90° de flexão, maior proporção de unidades 

motoras foram recrutadas e/ou disparadas em um ritmo mais rápido, quando comparado 

com a angulação de 30°. Reitera-se com estes achados que quando as propriedades 

contráteis musculares são alteradas devido às mudanças em seu comprimento, o sistema 

nervoso modula o recrutamento e a taxa de codificação das unidades motoras, 

proporcionando maior ou menor desenvolvimento de força. 

Outra hipótese levantada que pode justificar o ocorrido está relacionada à elevada 

intensidade de esforço a qual os indivíduos foram submetidos em uma única sessão e 

assim como discutido por Parr et al (2), que também observaram maior déficit de força 

isométrica máxima voluntária, 48 horas após a realização de um protocolo de exercício 
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excêntrico máximo, este tipo de contração muscular favorece a ocorrência de processos 

inflamatórios, que levam a diminuição da força muscular. 

Outro achado relevante do presente estudo foi em relação à melhora do valor de 

potência muscular, analisada por meio do salto vertical no grupo excêntrico, 96 horas 

após a execução da sessão. Marginson et al (17), que avaliou a potência muscular após 

realizar um treinamento de exercícios pliométricos, sugerem que o aumento da potência 

muscular nos indivíduos adultos, após a realização de contrações excêntricas, foi 

resultado do maior recrutamento de fibras rápidas.  

Colaborando com estes achados, Friedmann-Bette et al (1) também observaram 

melhora no salto vertical após treino de exercício concêntrico/excêntrico com predomínio 

na fase excêntrica. Por meio de amostras de biópsia muscular, retiradas da região da 

coxa, antes e três dias após a realização do treino, observou-se um aumento significativo 

de fibras musculares tipo II, sugerindo que a combinação deste exercício com o aumento 

da carga excêntrica, teve como consequência o maior recrutamento destas fibras. 

 Quando a amplitude de movimento foi avaliada, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre os momentos de análise para cada tipo de contração, 

diferentemente do encontrado em outros estudos, como o de Parr et al (2), no qual houve 

diminuição da ADM dos flexores do cotovelo após a realização de um protocolo de 

exercício excêntrico, quando comparado ao exercício isocinético concêntrico-excêntrico. 

O autor justifica este achado como sendo uma consequência de um elevado nível de 

lesão muscular e inflamação, ocasionados por este tipo de exercício.  

Outro estudo que também identificou mudanças na ADM, após a realização de 

exercício concêntrico e excêntrico, foi o de Glesson et al (3), no qual, para ambos os 

grupos, foram identificadas diminuição do ângulo analisado pós-esforço. Para os autores 

este déficit está relacionado ao grau de encurtamento do músculo, que tem como 

conseqüência a diminuição dos sarcômeros em série, o que também pode aumentar a 

rigidez muscular.   

Tais divergências podem ser uma consequência dos diferentes tipos de protocolos 

utilizados entre os estudos, nos quais a intensidade e volume do esforço são distintos e 

não permitem uma comparação direta dos resultados.  

 

Conclusão 

Conclui-se que, quando comparados os grupos, não existem diferenças 

significantes em relação a variáveis funcionais. De maneira geral, o exercício concêntrico 

não apresentou alterações e apesar do exercício excêntrico de alta intensidade provocar 
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diminuição da força muscular isométrica em 48 horas, também foi capaz de melhorar a 

potência muscular 96 horas após esforço máximo. 
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Resumo 
O transporte mucociliar, um mecanismo vital de defesa pulmonar, encontra-se deficiente 
em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Sabe-se que alterações 
no transporte mucociliar são observadas em resposta ao exercício. Analisar a resposta 
aguda do transporte mucociliar de pacientes com DPOC submetidos a uma sessão de 
exercício aeróbio. Estudo com 21 pacientes com DPOC, avaliados em relação ao 
transporte mucociliar por meio do teste do tempo de trânsito da sacarina – TTS, antes e 
logo após uma sessão de exercício aeróbio. Foi utilizado o programa Graph Pad Prism. A 
normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro Wilk. Para comparação das 
médias do TTS foram utilizados Teste T de Student. Considerou-se como estatisticamente 
significantes p< 0,05. Houve diminuição significante no TTS logo após uma sessão de 
exercício aeróbio p= 0,0095. O exercício aeróbio aumenta agudamente o transporte 
mucociliar de pacientes com DPOC. 
Palavras-chave: DPOC, Transporte mucociliar, Exercício aeróbio. 
 

 

Introdução e Justificativa 

Segundo The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – GOLD a 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença tratável, com alguns efeitos 

extrapulmonares importantes que podem contribuir para um agravamento em alguns 

pacientes. Seu componente pulmonar é caracterizado pela limitação do fluxo aéreo que 

não é totalmente reversível. A limitação do fluxo aéreo geralmente é progressiva e 

associada a uma resposta inflamatória anormal do pulmão, causada predominantemente 

pelo tabagismo, partículas ou gases nocivos 1,2. 

O transporte mucociliar, um mecanismo vital de defesa pulmonar que permite 

remoção eficiente de partículas inaladas e microorganismos do trato respiratório, 

encontra-se deficiente em pacientes com DPOC. Sua deficiência causa acúmulo crônico 

de secreção brônquica que está associado com significativo declínio do VEF1, tosse 

severa, desconforto respiratório e aumento do risco de hospitalizações3. 

A deficiência do transporte mucociliar é causada parcialmente pela alteração 

epitelial que ocorre na DPOC. O epitélio das vias aéreas sofre alterações induzidas pela 

fumaça de cigarro, incluindo metaplasia de células escamosas, caliciformes e hiperplasia 

de células basais. Estas células são as responsáveis pela manutenção da homeostase do 
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pulmão, produção de muco, batimento ciliar, e resposta imunológica adequada em 

resposta a estímulos nocivos2. 

Alterações no transporte mucociliar também podem ser observadas em situações 

de exposição ao exercício físico2. Atualmente é preconizado o emprego do exercício físico 

como parte do tratamento para pacientes com DPOC4 e, apesar da variedade de 

benefícios para estes pacientes, seus efeitos sobre o transporte mucociliar ainda não 

estão esclarecidos. 

Diante do fato de que a DPOC afeta o funcionamento do sistema mucociliar e que 

o exercício físico é um recurso recomendado para a recuperação da capacidade física do 

paciente com DPOC; somando-se ao diminuto conhecimento sobre seu efeito agudo no 

transporte mucociliar, o presente estudo objetiva analisar a resposta aguda do transporte 

mucociliar em pacientes com DPOC submetidos a uma sessão de exercício aeróbio. 

 

Objetivo 

Analisar a resposta aguda do transporte mucociliar de pacientes com DPOC 

submetidos a uma sessão de exercício aeróbio. 

 

Método 

Para a realização deste estudo foram avaliados 21 pacientes (12 homens 69±10 

anos e 9 mulheres 69±8 anos) com diagnóstico de DPOC. 

Como critérios de inclusão, os pacientes deveriam apresentar o diagnóstico de 

DPOC (VEF1/CVF < 70%)5; idade acima de 45 anos; e ausência de pneumopatias 

associadas.   

Foram considerados critérios de exclusão: pacientes com desvio de septo nasal, 

síndrome dos cílios imóveis, histórico de cirurgia ou trauma nasal, processo inflamatório 

das vias aéreas superiores definidos durante a avaliação inicial, co-morbidades cardíacas 

ou disfunções osteomusculares que impedissem a execução do protocolo experimental.  

Os pacientes foram previamente comunicados sobre os objetivos e procedimentos 

da pesquisa e, após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, 

participaram de modo voluntário e efetivo do estudo. 

  O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia – UNESP, Campus de Presidente Prudente-SP, recebendo parecer 

favorável (Processo no95/2009).  

Os procedimentos foram realizados no Setor de Reabilitação Pulmonar do CEAFIR 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT/UNESP, sempre no período da manhã. 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 353

Os pacientes selecionados para o estudo foram inicialmente submetidos a uma 

avaliação fisioterapêutica padronizada, constando de identificação, história clínica e prova 

de função pulmonar de acordo com as normas da American Thoracic Society e European 

Respiratory Society6.   

Em um segundo momento foi realizado um teste de caminhada de seis minutos 

(TC6) de acordo com as normas da American Thoracic Society7 com a finalidade de 

prescrição da intensidade do exercício aeróbio8. Logo após foi calculada a velocidade 

média atingida no TC6 para posterior prescrição do exercício aeróbio. A velocidade média 

foi obtida por meio da seguinte fórmula: VM = s/t, onde s = deslocamento realizado 

(metros) e t = tempo do teste (minutos).  Os dados obtidos de velocidade média foram 

convertidos em Km/h. 

Nos dois dias seguintes, foi aplicado um questionário de investigação de afecções 

respiratórias e realizadas as avaliações dos sinais vitais, da concentração de monóxido de 

carbono no ar expirado e do transporte mucociliar.  No primeiro dia os pacientes 

permaneceram em repouso para a medição destas variáveis em condições basais e, no 

segundo, realizaram uma sessão de exercício aeróbio antes de tais avaliações. 

Os sinais vitais avaliados foram pressão arterial, frequência cardíaca, frequência 

respiratória e saturação periférica de oxigênio. 

A mensuração de monóxido de carbono no ar expirado (COex) foi realizada  para 

comprovar o período de abstinência do cigarro de 12 horas. A aplicação da técnica foi 

padronizada conforme a descrição: o paciente foi orientado a inspirar profundamente e 

então permaneceu em apnéia por 20 segundos. Em seguida acoplou o aparelho (Micro 

Medical Ltd., Rochester, Kent, Reino Unido) em sua boca e realizou uma expiração 

completa de maneira lenta e suave. Os valores acima de 6 partes por milhão (ppm) de 

COex foram considerados como indicativos de tabagismo detectável9. 

A avaliação do transporte mucociliar foi realizada por meio do teste do tempo de 

trânsito da sacarina (TTS). Os pacientes foram posicionados sentados com a cabeça 

estendida a 10°. O teste do tempo de trânsito da sacarina foi iniciado pela introdução de 

aproximadamente 2,5 mg de sacarina sódica granulada por meio de um canudo plástico, 

sob controle visual, a 2cm para dentro da narina direita. A partir deste momento, o 

cronômetro foi acionado e os pacientes foram orientados a não andar, não falar, não 

tossir, não espirrar, não coçar ou assoar o nariz, além de serem instruídos a engolir 

poucas vezes por minuto até que sentissem um sabor em sua boca; então o examinador 

foi imediatamente avisado por meio de um gesto do avaliado e o tempo foi registrado. Se 

não ocorresse a percepção do sabor dentro de 30 minutos o teste seria interrompido e 
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seria avaliada a capacidade do paciente em perceber o sabor da sacarina, colocando-a 

em sua língua, e então o teste seria repetido em outro dia10. Os pacientes não puderam 

fazer uso de medicamentos tais como anestésicos, analgésicos barbitúricos, calmantes e 

antidepressivos; de bebidas alcoólicas, de substâncias a base de cafeína no período 

mínimo de 24 horas antes da mensuração do TTS. 

Para avaliação do TTS em condição basal os pacientes permaneceram em 

repouso, antes da realização do teste, durante 20 minutos, com o intuito de minimizar o 

efeito do ambiente externo no batimento ciliar nasal. 

A sessão de exercício aeróbio foi constituída por 15 minutos de caminhada em 

esteira ergométrica. A intensidade do esforço foi prescrita individualmente a partir dos 

valores obtidos no TC6, sendo que a velocidade empregada correspondeu a 80%11 da 

velocidade média atingida neste teste. Para aquecimento e desaquecimento foi realizada 

caminhada de dois minutos, antes e ao final da sessão, em uma velocidade 

correspondente a 50% da velocidade média atingida no TC6.  

Imediatamente após o exercício foi realizado o teste de TTS para avaliação da 

resposta aguda do transporte mucociliar. 

 Para análise estatística foi utilizado o programa Graph Pad Prism. A normalidade 

dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro Wilk. Para comparação das médias do TTS 

foram utilizados Teste T de Student. Considerou-se como estatisticamente significantes 

p< 0,05. 

 

Resultados 

A amostra foi composta por 21 pacientes com diagnóstico de DPOC com idade 

média (69,29 ± 8,63 anos), IMC (26,11 ± 4,72 Kg/m2) e valores espirométricos VEF1/CVF 

(51,15 ± 10,33), CVF (73,94 ± 15,37%), VEF1 (48,44 ± 15%) 

Os valores do TTS, no momento basal e logo após o exercício aeróbio estão 

apresentados na figura abaixo: 
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Figura 1 – Representação gráfica dos valores do TTS basal e logo após o exercício 

aeróbio. (*Diferença estatisticamente significante p= 0,0095). 

 

Discussão  

Este estudo indicou melhora no transporte mucociliar, evidenciada pela redução do 

TTS após uma sessão de exercício aeróbio em pacientes com DPOC. 

É conhecido que a frequência do batimento ciliar, a taxa de secreção de muco e 

suas propriedades são variáveis importantes no clearance mucociliar normal e eficaz12. 

Contudo, é de consenso que o paciente com DPOC apresenta deficiências neste 

mecanismo. 

O exercício aeróbio é amplamente empregado no tratamento ambulatorial do 

paciente com DPOC e há evidências na literatura de que o treinamento aeróbio pode 

melhorar as capacidades aeróbia e anaeróbia, fortalecer a musculatura respiratória, além 

de ajudar na depuração do muco13, o que diminui o risco de infecções 14,2. 

As infecções respiratórias são sugeridas como a principal causa de exacerbação 

da DPOC14 e o prejuízo no sistema mucociliar acarreta em aumento do risco de 

exacerbações. Estas se relacionam ao aumento dos sintomas da dispnéia, volume de 

expectoração e purulência do escarro, que levam ao agravamento da obstrução ao fluxo 

aéreo, declínio mais rápido da função pulmonar, diminuição da qualidade de vida, e 

aumento da mortalidade15. 

Desta forma fica evidente a importância de uma intervenção que tenha como 

objetivo proporcionar um clearance mucociliar eficaz em pacientes estáveis como, por 

exemplo, o exercício aeróbio. Sabe-se que o exercício pode aumentar a concentração de 
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óxido nítrico16 e adrenalina17 circulantes. Ambos interferem na frequência de batimento 

ciliar18,19, que acelera o transporte mucociliar e melhora a eliminação de secreções. 

Exercícios estão associados ao aumento do nível de mediadores adrenérgicos e 

espera-se que o transporte mucociliar se altere durante ou após a atividade física, já que 

é conhecido que o estímulo autonômico influencia o clearance mucociliar20.  

Salzano et al. (2000) avaliaram a transportabilidade mucociliar nasal de 60 atletas 

antes e após realizarem exercício aeróbio e analisaram melhoras significativas pela 

diminuição do TTS21. Garcia-Aymerich et al.(2007) mostraram que, em tabagistas, a 

atividade física regular está associada com menor declínio da função pulmonar ao longo 

do  tempo e Nieman (1994) afirma que, quando realizada de forma moderada é benéfica 

por decrescer o risco de infecções na via respiratória superior22,23. 

O estudo de Wolff et al (1977), que avaliou o efeito do exercício aeróbio e da 

hiperventilação no clearance mucocliar em homens saudáveis teve como resultado 

aumento significativo da depuração após o exercício. Tais mudanças podem ter sido 

provocadas por aumento da circulação pulmonar, efeito sobre o sistema nervoso 

autônomo como estimulação simpática dos cílios por meio da liberação de catecolaminas, 

que é induzida pelo exercício e leva a alterações na freqüência de batimento ciliar24. 

O exercício é conhecido por produzir níveis elevados de catecolaminas 

circulantes25, epinefrina e norepinefrina26,27, que por sua vez podem acelerar o clearance. 

Outras mudanças observadas durante o exercício tais como alterações na concentração 

de H+, temperatura corporal e produção CO2 podem contribuir para o aumento da 

depuração mucociliar, porém os seus efeitos diretos sobre esse sistema ainda são 

desconhecidos24. 

  

Conclusão 

Conclui-se que o exercício aeróbio aumenta agudamente o transporte 

mucociliar em pacientes com DPOC estáveis. 
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A ATIVIDADE ELÉTRICA DO MÚSCULO DELTÓIDE DURANTE O TESTE DE KINESIOLOGIA. 
  SAVIAN, NATHALIA ULICES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
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O teste de kinesiologia, de simples aplicação, leva em consideração os aspectos psicoemocionais do indivíduo e 
sua energia, detectando a qualidade da mobilidade e da força muscular, sendo indolor e aplicado nos músculos 
sadios, o que permite o terapeuta entrar em contato com os sistemas estruturais, bioquímicos e psicoemocionais 
do indivíduo. Contudo, o músculo mais utilizado, padrão para o teste, é o deltóide anterior. Avaliar a atividade 
elétrica do musculo deltóide antes e durante o teste de kinesiologia. Para sua realização foram analisados dados 
de 14 voluntários de 20 a 30 anos, de ambos os sexos e selecionados aleatoriamente, que passaram por uma 
avaliação inicial para coleta de dados pessoais. Em seguida foi feito o teste de ausculta geral, no qual o 
indivíduo permaneceu em pé e o terapeuta atrás do paciente colocou sua mão avaliadora sobre a sutura 
craniana, realizando três pressões no sentido cranial caudal e foi anotado o sentido do deslocamento do corpo 
do paciente. Logo após, o paciente passou para a posição de decúbito dorsal na maca e o terapeuta realizou o 
teste de ausculta local, com palpação inicial dos pés, coxas, púbis, acima do púbis, cicatriz umbilical, acima da 
cicatriz umbilical, processo xifóide e esterno, para confirma o diagnóstico inicial do teste anterior, sendo também 
anotada a víscera correspondente as tensões sentidas. A partir disso, foram posicionados os eletrodos no 
músculo deltóide do membro superior esquerdo, e as medidas da atividade elétrica do músculo capitadas pelo 
aparelho de biofedback. O teste de kinesiologia, que consiste na coloca do membro superior em flexão de ombro 
a 90° e aplicação de força, pelo terapeuta, no sentido da extensão no ombro e resistência do paciente ao 
movimento, foi aplicado em dois momentos: mão do terapeuta apenas no membro superior esquerdo avaliado e 
mão do terapeuta sobre o membro a ser avaliado e a outra sobre a víscera em disfunção. Foi possível observar 
mudanças no valor correspondente à atividade elétrica do músculo deltóide quando comparada as duas 
situações do teste, sendo que 87,71% dos indivíduos tiveram diminuição desse valor, 6,14% permaneceu 
inalterado e 6,14% tiveram aumento desse valor. Dos 14 indivíduos avaliados, 7 relataram apresentar disfunções 
ou patologias nas vísceras avaliadas durante a coleta de dados. Os resultados indicam que o teste de 
Kinesiologia pode ser uma ferramenta complementar no diagnóstico das disfunções viscerais encontradas pelos 
terapeutas, uma vez que a atividade elétrica do músculo se altera para menos quando a víscera em disfunção é 
tocada durante o teste. São necessários estudos mais aprofundados para que essas suposições sejam 
confirmadas.  
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A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE PSICOMOTORA PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO 

DE CRIANÇAS 
  ARAUJO, MARIANE FÁTIMA DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

GONZAGA, LUANA ALMEIDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 
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FERNANI, DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ (Professor - UNOESTE) 

O crescimento e o desenvolvimento infantil são aperfeiçoados no ato de brincar e este na escola deve ser 
orientado por um profissional de educação física, o qual deve estar atento às mudanças naturais desse 
processo, verificando se estes apresentam-se adequados à idade cronológica (IC), através de testes. Sendo 
assim, este estudo apresenta como objetivo: avaliar e diferenciar o crescimento e o desenvolvimento psicomotor 
em crianças que recebem ou não atividade psicomotora orientada (APO) na escola. Participaram deste 60 
crianças, 30 de uma instituição com APO e outras 30 de uma sem APO, com média de 4,3 anos de IC de ambos 
os gêneros. Iniciou-se pela coleta do peso e altura, seguido da determinação e classificação do IMC/idade 
através das curvas do Center for Disease Control and Prevention(2002). Posteriormente utilizou-se dos testes da 
avaliação da Escala de Desenvolvimento Motor(EDM)(2002). Os resultados apresentaram que os dados do 
IMC/idade foram homogêneos em ambas as escolas. Já os achados da EDM apontaram valores normais na 
escola sem APO e superiores na escola com APO. Gallahue e Ozmun (2003) citam que o processo de 
crescimento ocorre de maneira dinâmica e é suscetível a ser moldado a partir de inúmeros estímulos externos e 
que a interação entre aspectos relativos ao indivíduo, ao ambiente em que está inserido e à tarefa a ser 
aprendida são determinantes na evolução dos dados antropométricos, fato também observado neste estudo já 
que as escolas apresentaram diferentes perfis com relação a localização geográfica, condição sócio-econômica 
e execução ou não da APO com as crianças, e mesmo assim, os resultados do crescimento foram igualitários. 
Ao notar um número considerável de obesos indicou-se uma nutricionista para as escolas. A maioria das 
crianças da escola sem APO apresentou-se classificação concentrada no escore “normal médio” para a EDM. 
Este argumento é, concordante com o obtido por Souza et. al (2008) que avaliaram crianças de países
subdesenvolvidos e verificaram que mesmo nas classes menos favorecidas o desenvolvimento motor delas não 
era afetado, sendo até muitas vezes mais precoce do que o de crianças de países desenvolvidos, talvez 
impulsionados pela necessidade de sobrevivência. Mesmo assim, iniciou-se um trabalho de reeducação 
psicomotora fisioterapêutica. Outro relato das professoras é o maior diálogo destas com os pais da escola com 
APO, através do comprometimento destes, ou seja, colaborar com as atividades propostas, interação com a 
professora no levar ou buscar seus filhos e freqüência nas reuniões. Para Ribeiro (2010) o espaço da sala de 
aula deve ser um ambiente cooperativo e motivador, de modo a favorecer o crescimento e o desenvolvimento 
apoiados pela família. Portanto, acredita-se que a educação física infantil deva ser inserida oficialmente na grade 
curricular das escolas apoiado por profissionais da saúde, proporcionando ambiente facilitador ao desempenho 
das crianças podendo contribuir com o futuro das mesmas.  
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A INFLUÊNCIA DO COXAL EMISSOR DE INFRAVERMELHO LONGO NO TRATAMENTO DE 
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A osteoartrose é uma doença reumática degenerativa que atinge as articulações sinoviais, associada a dor e
rigidez articular, deformidade e progressiva perda da função, podendo prejudicar na capacidade para atividades 
da vida diária. Recentemente a literatura relata um tratamento cutâneo não-farmacológico e seguro que promove 
ação analgésica e antiinflamatória (Biocerâmica® MIG3®) por ser um agente refletor do raio infravermelho longo. 
A ação da radiação infravermelho promove vibração molecular, levando ao aumento do metabolismo tecidual, 
chamado bioestimulação, ocasionando aumento da permeabilidade da membrana celular e favorecendo a troca 
de metabólitos com o meio extracelular e nutrição das células. Objetivo foi verificar o efeito da cinesioterapia em 
portadores de osteoartrose de joelho e compará-lo ao mesmo tratamento associado ao uso do coxal incorporado 
com biocerâmica® MIG3®. Na avaliação inicial (V0)14 idosos de ambos os gêneros (60 à 75 anos) e diagnóstico 
radiológico de osteoartrose de joelho com o mínimo grau 2 foram incluídos, após questionário com critérios de 
inclusão e exclusão. Os idosos realizaram a prática de atividade em grupo sem o uso do coxal, denominado 
grupo controle que consistiu em cinesioterapia, através de alongamentos, fortalecimento muscular, exercícios 
globais, e trabalho aeróbico em ergômetro, 3 vezes por semana durante 60 minutos, totalizando 9 sessões de 
tratamento seguido de reavaliação (V1). Este grupo passou a ser o grupo experimental após repouso de 15 dias 
sem tratamento (Washout). O grupo experimental foi reavaliado (V2) antes do início das 9 sessões de 
cinesioterapia com o coxal, usado por no mínimo 8 horas diárias. Completado esse período os idosos foram 
submetidos à última avaliação (V3). As avaliações ocorreram em V0, V1, V2 e V3 com aplicação da Escala 
visual analógica (EVA) e Questionário funcional de Lequesne. A funcionalidade do grupo experimental melhorou 
significativamente (p=0,02) quando comparada ao grupo controle (p=0,77). Os resultados obtidos pela EVA, 
sobre o grau de dor não apresentaram diferença significativa (p=0,75) nos dois grupos, mas houve uma melhora 
discreta, porém não significativa (p=0,14) quando a cinesioterapia estava associada ao uso do coxal. A melhora 
significativa obtida com o uso do coxal pode ser conseqüência do aumento da taxa metabólica, e na demanda 
de oxigênio e nutrientes, resultando elevada depuração de produtos catabólicos e estímulo para a liberação de 
substâncias, como endorfinas e endocefalinas que são fornecidos como propriedades analgésicas semelhantes 
às da morfina (Silva et al, 2009). Segundo esta autora essas propriedades analgésicas explicam a melhora 
significativa na queixa de dor na síndrome pós-poliomielite. O sistema musculoesquelético também é 
beneficiado, pois promove uma diminuição de espasmos musculares, bem como relaxamento muscular. Conclui-
se que o uso do Coxal MIG3® Invel® pode potencializar o tratamento da osteoartrose por cinesioterapia.  
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ALTERAÇÕES DO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO FRENTE A UM ESTÍMULO DE MANIPULAÇÃO 

DA VERTEBRA DE C2 
  BROEK, KÁTIA NIENS VAN DEN (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
SAVIAN, NATHALIA ULICES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
MANTOVANI, ALESSANDRA MADIA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
VANDERLEI, LUIZ CARLOS MARQUES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)

A manipulação da coluna vertebral (MV) pode desencadear perturbações neurovegetativas podendo atingir, 
dessa maneira, o sistema nervoso autônomo (SNA). Devido à escassez de estudos que demonstram o efeito da 
terapia manual sobre a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) tanto em indivíduos saudáveis como em 
pacientes com dor miofascial, este estudo se faz importante. Este estudo tem por objetivo analisar o efeito agudo 
da MV da segunda vértebra cervical (C2) sobre a modulação autonômica cardíaca por meio de índices 
geométricos da VFC. Para sua realização foram analisados dados de 13 voluntárias de 18 a 30 anos, saudáveis, 
classificadas como tal a partir do Questionário de Prontidão para Atividade Física, e com lesão osteopática na 
segunda vértebra cervical, em extension rotation inclination (ERS) ou flexion rotation inclination (FRS). O 
protocolo experimental foi executado em apenas uma etapa, na qual, as voluntárias permaneceram por 20 
minutos iniciais em repouso na posição supina, se submeteram a MV de C2 e permaneceram por mais 1 hora 
em repouso também na posição supina. A análise da VFC foi feita por meio do índice triangular (RRtri), do TINN 
e do plot de Poincaré (SD1, SD2 e SD1/SD2), nos períodos de repouso (10 min) e pós manipulação (PM) (60 
min, fragmentados em 6 janelas de 10 min). Os dados foram analisados por meio de ANOVA para medidas 
repetidas ou teste de Dunnett, com nível de significância de 5%. Observou-se um aumento do índice SD1 para 
as janelas PM em relação ao repouso inicial ( R) com diferenças significantes para as janelas 1,4,5 e 6 em 
relação ao R (SD1 = 22,8±8,1 vs. 26,8±8,0; 26,4±9,2; 26,3±9,1; 28,9±11,7; 28,1±11,6; 27,9±8,8). Para os índices 
SD2, relação SD1/SD2, RRtri e TINN observou-se aumento significante em todas as janelas PM em relação ao 
R (SD2 = 61,4±18,4 vs. 78,5±20,5; 84,2±8,0; 83,6±31,9; 87,0±32,2; 87,7±30,4; 94,5±35,0; SD1/SD2 = 11,8±2,9 
vs. 14,8±3,9; 15,2±3,4; 14,0±3,5; 16,3±5,0; 16,2±4,4; 16,4±5,6; RRtri = 11,8±3,0 vs. 14,8±3,9; 15,2±3,4; 
13,9±3,5; 16,3±5,0; 16,2±4,4; 16,4±5,6; TINN = 219,2±68,5 vs. 259,2±61,7; 262,3±67,2; 246,5±62,3; 263,8±65,1; 
264,6±63,7; 277,3±74,5). Os resultados permitem concluir que a manipulação de C2 produz modificações na 
modulação autonômica cardíaca que persistem por no mínimo 60 minutos, caracterizadas por aumentos da 
atividade parassimpática (SD1) e variabilidade global (SD2, RRtri e TINN) e aumento na relação SD1/SD2. .  
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ANÁLISE DA CONDIÇÃO DE MEMÓRIA EM IDOSOS REFERENTE À FREQUÊNCIA DE 

ESQUECIMENTO EM ATIVIDADES DO COTIDIANO 
  CRANCIANIVOV, CAMILA SANT´ANA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
OLIVATO, THAIRYNE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
MONTANHEIRO, MARIA JÚLIA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)
CHAGAS, ELIANE FERRARI (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP)
CONVERSO, MARIA ESTELITA ROJAS (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)

O envelhecimento predispõe a diversas condições de adoecimento com repercussão sobre a capacidade 
funcional, como os transtornos cognitivos que compreendem leves déficits de memória. A memória exerce 
importante influência sobre a autonomia e a independência na vida cotidiana e a maioria dos idosos apresenta 
queixas frequentes dela. Para avaliar a memória, há vários testes, no entanto, buscamos utilizar um processo de 
fácil acesso e com questões relacionadas ao dia-a-dia das pessoas, desenvolvendo em uma oficina para 
treinamento de memória a qual possibilita a divulgação e o reforço de estratégias voltadas à manutenção ou 
melhora do desempenho da memória de idosos. O projeto teve início em 2009 com continuidade até ano de 
2011, atendendo uma população com mais de 50 anos de idade. O projeto articula-se com a Universidade 
Aberta à Terceira Idade (UNATI). Avaliar a condição de memória de pessoas acima de 50 anos relativo à 
frequência de esquecimento de atividades do cotidiano. Foi realizada a coleta de dados utilizando um 
instrumento chamado Teste de Memória adaptado de Alvarez (2004) de forma direta e transversal aplicado a 31 
pessoas. Esse teste possui 27 questões abrangendo a frequência de esquecimento de fatos do cotidiano, 
afazeres em casa, nome de pessoas e lugares, e aprendizado de algo novo. Esse teste foi organizado com 
valores numéricos para a análise dos dados da seguinte forma: uma escala decrescente de 4 a 1, sendo 
raramente (4); às vezes (3); com frequência (2) e sempre (1). A soma total da escala corresponde a 108 pontos. 
Em conjunto, houve coleta de informação sobre idade, sexo e presença de doença. Dos 31 indivíduos 
analisados, com idade média de 66,4±10,7, 21 mulheres e 10 homens, 8 pessoas com doença de diversas 
causas com e sem vínculo com a memória e 23 com ausência de doença. Em relação ao estado de memória 
avaliado pelo questionário, verificamos que 48,38% dos idosos atingiram uma pontuação acima ou igual a 90 
pontos; 25,8%, dessa população obteve uma pontuação entre 60 a 80 pontos e outros 25,8% obteve pontuação 
abaixo de 60. Nessa análise, observamos os declínios sobre a capacidade de memória em alguns aspectos, no 
entanto, 25% do grupo teve pontuação reduzida em quase metade da pontuação total do teste. Nesse teste, as 
questões que apresentaram valores piores foram referentes à frequência de esquecimento no que diz respeito a 
nomes, rostos e fatos que as pessoas lhe contam. Por outro lado, as perguntas relativas a atividades de 
manutenção de casa e pagar contas foram as que possuíram maior pontuação. A partir dessa avaliação 
verificamos que essa população percebem maior dificuldade na memorização de nomes, rostos e fatos. No 
entanto, nas atividades que envolvem ações, o grupo relata maior facilidade de manutenção das lembranças e 
do processo de memorização o que influencia na manutenção de atividades do cotidiano e na qualidade de vida 
dessas pessoas.  
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ANÁLISE DA FLEXIBILIDADE E DO DESEMPENHO FUNCIONAL DE IDOSAS COM OSTEOPOROSE 

INSERIDAS EM UM PROGRAMA FISIOTERAPÊUTICO DE ATIVIDADE FÍSICA REGULAR 
  GOMES, DANIELE CRISTINA DE ASSIS (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
FIGUEIRA, JESSICA IBDE JAQUIEL (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
CAMARGO, REGINA CELI TRINDADE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)

O envelhecimento implica em modificações fisiológicas, psíquicas e sociais afetando o desempenho motor e 
funcional. A osteoporose está associada a esse processo atingindo principalmente mulheres após a menopausa. 
A prática regular de atividade física propicia redução parcial ou manutenção das perdas naturais e manutenção 
da massa óssea. O objetivo do estudo foi analisar a flexibilidade e o desempenho funcional de idosas com 
osteoporose, praticantes de atividade física regular. Participaram 19 mulheres de 59 a 82 anos, com 
osteoporose, integrantes do Grupo de Osteoporose do Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e 
Reabilitação (CEAFIR) da UNESP de Presidente Prudente, que realizam atividades físicas (alongamentos, 
exercícios resistidos, aeróbicos e relaxamento) duas vezes por semana, durante uma hora, e com tempo de 
prática de no mínimo seis meses. Mensurou-se a flexibilidade pelo teste Chair Sitand-Reach Test (sentar-e-
alcançar na cadeira); e o desempenho funcional pelas tarefas motoras: amplitude de passo (AMP); tempo gasto 
para calçar e amarrar sapatos (CASE) e para subir e descer degraus (SDLD). O teste de flexibilidade apresentou 
relação com o IMC, cujas participantes com resultados insatisfatórios apresentaram-se como obesas grau I e 
63,20% das participantes tocaram os dedos. No CASE 33,3% se aproximaram da média, 33,3% ficaram acima 
da média e 33,3% estão abaixo da média, mostrando certa disparidade entre as voluntárias. No teste SDLD 
61,1% estão bem próximas da média, assim apenas 16,6% encontram-se abaixo da média, o que relata uma 
homogeneidade no grupo. E por fim, no teste de AMP também 61,1% estão na média, observando novamente 
uma homogeneidade no grupo. As tarefas motoras obtiveram resultados parecidos e satisfatórios mostrando o 
bom desempenho em atividades de vida diária (AVD). A flexibilidade do quadril é importante para um melhor 
desempenho das AVDs, como subir escadas, amarrar os sapatos e colocar as meias. No teste de calçar e 
amarrar sapatos esportivos, as voluntárias apresentaram tempo médio de 31,6 segundos. Em trabalho 
semelhante as voluntárias apresentaram 29,9 segundos. Na tarefa motora de subir e descer escadas, a qual 
demanda força, resistência muscular localizada e velocidade, as voluntárias tiveram tempo gasto de 10,5 
segundos. No mesmo estudo apontado, as participantes apresentaram o mesmo tempo, indicando uma 
influência positiva da prática atividade física em ambas as tarefas funcionais. No desempenho do teste da 
amplitude de passo, as participantes alcançaram média de 0,78 metros, um bom resultado que pode ser 
atribuído ao efeito da atividade aeróbica em esteira ergométrica, inclusa no programa, colaborando com o 
comprimento do passo e a velocidade do mesmo, que teve como resultado velocidade média de 1,69. Conclui-
se que a prática de exercícios promove melhor desempenho das AVD e incrementa uma porcentagem de 
densidade óssea devido à sobrecarga tensional.  
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ANÁLISE DA INTERFERÊNCIA DA ESCOLARIDADE NA CONSERVAÇÃO DA MEMÓRIA DE IDOSAS 

  FACIOLI, TÁBATA DE PAULA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO - UNESP)

CASTELLI, TATIANE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

CAMARGO, REGINA CELI TRINDADE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

O processo de envelhecimento não deve ser entendido como um processo patológico, pois se refere a um 
fenômeno fisiológico de comportamento social ou cronológico, que pode ser acompanhado de declínio em 
algumas habilidades cognitivas, como a memória episódica e as funções executivas. Entretanto, apenas em 
alguns casos o declínio cognitivo evolui para a demência e mesmo em situações não patológicas, o idoso 
queixa-se da memória com maior frequência. Avaliar a interferência da escolaridade na conservação da memória 
de idosas. Trata-se de uma pesquisa descritiva de coleta única, onde os dados são tratados quali-
quantitativamente. Em 30 mulheres com idade entre 60 e 85 anos, independentes em suas AVDs e sem déficits 
sensoriais (pois impossibilitaria a aplicação do instrumento de coleta), foram aplicados o questionário Mini-
Exame do Estado Mental (MEEM) que avalia as “funções” cognitivas e o Mini-formulário colhendo nome, idade, 
sexo e grau de instrução. A idade média das idosas estudadas foi de 70,5 ± 6,95 anos, com diferentes níveis de 
escolaridade. Relacionando a escolaridade com o MEEM encontrou-se: 2 analfabetas e uma incluída na 
categoria analfabeto pela classificação do MEEM; com 1 a 3 anos de escolaridade: apenas uma pessoa, mas 5 
foram incluídas; 4 a 7 anos: 11 indivíduos, e 8 foram incluídos; acima de 7 anos: 16 indivíduos e todos incluídos 
nessa categoria. Ao ser relacionada idade com média do MEEM encontrou-se: 60 – 69 anos: 13 indivíduos, com 
a média MEEM = 26,77; 70 – 79 anos: 13 indivíduos, com a média MEEM = 26,54; e ≥ 80 anos: 4 indivíduos, 
com média MEEM = 27,5. É interessante ressaltar que não houve diferença significativa entre as faixas de 
escolaridade e o MEEM. Considerando o nível de escolaridade das participantes, podemos considerar que a 
classificação de 3 idosas da categoria 4 a 7 anos de escolaridade para a de 1 a 3 anos é relativamente 
significante, mas não se pode afirmar sua relação com a baixa situação socioeconômica, déficit de atenção, não 
entendimento ou entendimento equivocado do teste, já que o MEEM se apresenta composto por questões 
agrupadas em sete categorias, com o objetivo de avaliar componentes da função cognitiva, como orientação 
temporo-espacial, retenção ou registro de dados, atenção e cálculo, memória, linguagem e capacidade 
construtiva visual, já que não houve. Enquanto que Idade x MEEM não apresentou relação, porém é de extrema 
importância relatar que quanto maior o avançar da idade, acelera-se o processo de atrofia cerebral, podendo ser 
um envelhecimento normal ou patológico, que possa expressar a presença de prejuízo cognitivo significativo e 
maior risco de evolução para a demência. Concluiu-se, com base nesta amostra, que houve relação entre o grau 
de escolaridade das idosas e a conservação da memória, sendo que o mesmo não aconteceu em relação à 
idade.  
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ANÁLISE DA MASSA CORPORAL DE RATOS APÓS APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE IMOBILIZAÇÃO 

GESSADA BILATERAL 
  GARÇON, ANDRÉ AUGUSTO BALDACIN (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
KODAMA, FÁBIO YOSHIKAZU (Demais participantes - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
OZAKI, GUILHERME AKIO TAMURA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
WATANABE, ADRIANA YUKIE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)
KOIKE, TATIANA EMY (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
CASTOLDI, ROBSON CHACON (Aluno de programa de Pós-Graduação - )

CAMARGO, REGINA CELI TRINDADE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

CAMARGO FILHO, JOSÉ CARLOS (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO - UNESP)

A imobilização é geralmente considerada como o método de escolha para o tratamento de lesões 
musculoesqueléticas, embora possa incorrer em alterações estruturais indesejáveis. Analisar os efeitos da 
técnica de imobilização gessada dos membros posteriores sobre a massa corporal de ratos. Foram utilizados 14 
ratos machos Wistar (Rattus novergicus) com cinco meses de idade, divididos em dois grupos: Grupo Controle 
(GC) e Grupo Imobilizado (GI). Os animais do grupo imobilizado foram submetidos à anestesia intraperitoneal 
com cloridrato de ketamina e cloridrato de xilazina e após sua efetivação, os ratos tiveram os tornozelos 
envolvidos por uma malha tubular, sendo em seguida utilizada uma atadura gessada de secagem rápida, 
aplicada de maneira convencional para a imobilização dos membros posteriores, desde a pelve até o tornozelo. 
Foi realizada imobilização bilateral, com ambos os membros posteriores (pelve, quadril e joelho) em extensão e 
o tornozelo em flexão plantar, o que manteve o músculo gastrocnêmio em posição de encurtamento. Os animais 
permaneceram imobilizados por sete dias consecutivos, sendo mantidos em gaiolas individuais com livre acesso 
a água e ração. Após este período, foram eutanasiados com uma dose excessiva dos mesmos anestésicos, 
seguindo os princípios éticos de pesquisa com animais. O GC foi mantido no biotério por sete dias sob mesmas 
condições do GI, com exceção da imobilização, e foram eutanasiados de forma pareada. Foram realizadas 
medidas de massa corpórea dos animais antes do período experimental (tempo T0) e logo após (tempo T1) para 
os dois grupos. Os dados obtidos foram analisados por meio do teste de normalidade de Shapiro-Wilk e teste t 
pareado para os tempos T0 e T1. Os resultados da massa corpórea são apresentados como média e desvio 
padrão, sendo para o GC de 342,11±30,77 gramas (g) em T0 e 360,71±31,39 gramas (g) em T1, resultado este 
considerado estatisticamente significante (p = 0,003). No GI, obtivemos 399,51±32,26 em T0 e 339,17±20,71 em 
T1, sendo também estatisticamente significante (p = 0,001). Observou-se que a técnica de imobilização utilizada 
gerou uma redução da massa corpórea, podendo inferir que este procedimento pode ser um fator predisponente 
de geração de estresse por restringir os movimentos. Entretanto, podemos observar que a imobilização não 
impediu o acesso ao alimento, fato observado diariamente durante o manejo, sendo também evidente que essa 
imobilização desencadeou um maior esforço dos animais para deslocamento na caixa de contenção por meio 
dos membros livres, o que possivelmente levou há um aumento do gasto energético diário. No GC, observa-se 
aumento de massa durante o período experimental levando ao entendimento de que o processo de imobilização 
reprimiu essa tendência. Concluiu-se que a técnica de imobilização utilizada reprimiu a tendência de ganho de 
massa corpórea e, além disso, induziu a uma redução da mesma.  
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ANÁLISE DAS MEDIDAS DE MASSA E PERÍMETRO MUSCULAR DE RATOS SUBMETIDOS A CURTO 
PERÍODO DE IMOBILIZAÇÃO 

  OZAKI, GUILHERME AKIO TAMURA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

KODAMA, FÁBIO YOSHIKAZU (Demais participantes - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

WATANABE, ADRIANA YUKIE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO - UNESP)

KOIKE, TATIANA EMY (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

GARÇON, ANDRÉ AUGUSTO BALDACIN (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

CASTOLDI, ROBSON CHACON (Aluno de programa de Pós-Graduação - )
COSTALONGA, REGIANE ROCHA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
URBAN, JACQUELINE BEXIGA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)
CAMARGO, REGINA CELI TRINDADE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
CAMARGO FILHO, JOSÉ CARLOS (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP)

A imobilização de um seguimento corpóreo é tida como o repouso local, contínuo e rígido, utilizada em casos de 
lesões como fraturas, luxações, traumas musculares, manipulações cirúrgicas e outras enfermidades. Porém 
sabe-se que ela gera também condições desfavoráveis ao músculo esquelético. Analisar os efeitos do curto 
período de imobilização sobre a massa e o perímetro do músculo gastrocnêmio de ratos. : Foram utilizados 14 
ratos machos Wistar mantidos no biotério do Laboratório de Análise da Plasticidade Muscular da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente (FCT/UNESP) em gaiolas coletivas sob condições controladas de 
temperatura e umidade, ciclo claro/escuro de 12 horas e acesso à água e alimentação padrão ad libitum. Os 
animais foram divididos aleatoriamente em grupo controle (GC) e grupo imobilizado (GI) contendo sete animais 
cada. Os animais do GI foram submetidos à imobilização gessada em extensão de quadril e joelho, e flexão 
plantar de tornozelo por período de sete dias. Os animais foram eutanasiados com dose excessiva de cloridrato 
de ketamina e cloridrato de xilazina via intraperitoneal, sendo logo em seguida, iniciado procedimento cirúrgico 
para retirada do músculo gastrocnêmio direito dos animais. Foram realizadas medidas de massa do músculo por 
meio de uma balança de precisão e o perímetro por meio de um paquímetro adaptado com fio de nylon, sendo a 
medida feita envolvendo-se o ventre muscular. Os dados obtidos foram analisados pelo programa estatístico 
SPSS 17.0 for Windows, sendo aplicado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, e em seguida, o teste t para 
amostras independentes. : Os resultados de massa e perímetro muscular são apresentados como média e 
desvio padrão. Na análise do perímetro muscular foram obtidos os valores de 37,14 ± 2,34 para o GC, e de 
32,71 ± 1,89 para o GI, sendo encontrada diferença estatisticamente significante (p= 0,002). Em relação à 
massa muscular foram obtidos os valores de 3,153 ± 0,377 para o GC, e de 2,601 ± 0,179 para o GI, sendo 
também observada diferença estatisticamente significante. Por meio destes resultados podemos inferir que o 
curto período de imobilização pode gerar processos relacionados à atrofia por desuso causada pela diminuição 
no diâmetro das fibras musculares, e redução do teor protéico muscular. Estudo realizado com ratos 
imobilizados por sete dias evidenciou que houve diminuição do diâmetro das fibras dos músculos sóleo e 
gastrocnêmio, comprovadas por análise morfométrica. Outro estudo evidenciou que a imobilização promoveu a 
hipotrofia muscular em ratos imobilizados por 21 dias e associou o fato a baixa sobrecarga que resulta em 
decréscimo na taxa de síntese protéica e aumento na taxa de degradação protéica. Por meio deste estudo 
conclui-se que o curto período de imobilização promoveu a atrofia muscular, reduzindo tanto sua massa, quanto 
o perímetro muscular.  
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ANÁLISE DE CRIANÇAS DE CRECHE ATRAVÉS DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E TESTE DE 
TRIAGEM DE DESENVOLVIMENTO DE DENVER II 

  UZELOTO, JULIANA SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

MARCELINO, LYVIA DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SOUZA, CLARIANA CIBELE SOARES DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

LOOSLI, NATÁLIA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SANTOS, DÉBORA FERNANDES DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

GENARO, SANDRA CRISTINA (Professor - UNOESTE) 

FERNANI, DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ (Professor - UNOESTE) 

OLIVEIRA, ESTELA VIDOTTO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

O crescimento infantil refere-se ao aumento do tamanho do corpo da criança causado pela aumento e/ou 
multiplicação de células e o desenvolvimento vincula-se à aquisição da capacidade de realizar funções cada vez 
mais complexas. Locais que apresentem crianças institucionalizadas como as creches, deveriam ter a 
colavoração de profissionais da saúde que contribuíssem com o crescimento e o desenvolvimento infantil, 
prevenindo alterações e intervindo caso estas ocorressem. Sendo assim, este estudo apresenta como objetivo 
analisar o crescimento e o desenvolvimento em crianças institucionalizadas em creche. Para isso, participaram 
deste 30 crianças com idade cronológica entre 3 e 5 anos de ambos os gêneros. As avaliações foram feitas 
através da coleta do peso e altura, seguido da análise do Índice de Massa Corporal (IMC) de acordo o Sistema 
de Vigilância Alimentar e Nutricional (2008), sendo posteriormente classificados em: baixo, adequado, sobrepeso 
e obesidade. Seguiu-se com as avaliações do Teste de Denver II (TD II), sendo esta uma bateria que analisa o 
desempenho nas áreas: motor global, motor fino adaptativo, pessoal social e linguagem de acordo com a idade, 
estratificando-se nos seguintes escores: avançado, normal, cauteloso, atrasado e não oportuno/aplicável. Os 
resultados demonstraram que 63,33% da amostra obteve o IMC adequado. Os achados da avaliação das áreas 
do TD II apresentaram a maior parte das crianças com classificação “normal” sendo 21 destas na área motor 
global e 20 na área motor fino adaptativo. Já nas demais áreas: a pessoal social e a linguagem houve uma 
distribuição homogênea entre as classificações. Estudos pregressos segundo Biscegli et al. (2007) relatavam 
que há uma carência nutricional em crianças de creche a qual interfere diretamente nos dados do crescimento 
destas. Contrapondo a esses resultados, atualmente, inclusive neste estudo, quando estas instituições dispõem 
de profissionais especializados as crianças apresentam melhores condições nutricionais fato este observado 
neste estudo e imprescindível para um adequado crescimento. Rosa Neto (2002) relata que o desenvolvimento 
de uma criança apresenta a aquisição da habilidade global e fina. A global é definida como aquela que envolve 
grandes grupos musculares e a fina só se desenvolve, depois de a criança ter dominado os movimentos amplos. 
Isso corrobora com este estudo, pois das 21 crianças que apresentaram dados normais para a área motor 
global, 15 delas encontravam-se também normal para motor fino adaptativo e 4 em avançado. Papalia e Olds 
(2001) citam que estas habilidades (global e fina) permitem às crianças um maior senso de responsabilidade e 
cuidado pessoal, relacionando estas as demais áreas do TD II, ou seja, pessoal social e linguagem, nas quais 
das 9 “normais” para pessoal social, 6 também foram “normais” para linguagem. Portanto, as crianças 
institucionalizadas em creche avaliadas neste estudo apresentaram-se com dados normais para o crescimento e 
desenvolvimento.  
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ANÁLISE DO EFEITO DOS CALÇOS NA CIFOSE TORÁCICA E NA LORDOSE LOMBAR EM 

INDIVÍDUOS COM ESCOLIOSE IDIOPÁTICA 
  FERREIRA, DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
MATSUSATO, CAROLINA HIROKADO (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
KAWAMOTO, KELLY TIE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
FREGONESI, CRISTINA ELENA PRADO TELES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)
PACHIONI, CÉLIA APARECIDA STELLUTTI (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)

A escoliose é uma deformidade morfológica tridimensional da coluna vertebral, as vértebras inclinam-se no plano 
frontal, giram no plano axial e colocam-se em póstero-flexão no plano sagital. O objetivo do estudo foi avaliar a 
influência do calço unilateral, na posição estática, nos ângulos da cifose torácica e da lordose lombar em 
indivíduos com escoliose idiopática. Foram avaliados 41 sujeitos separados em 3 grupos: 10 sem escoliose 
(GC), 9 com escoliose em “C” (GEC) e 22 com escoliose em “S” (GES). Foram fixados 10 marcadores reflexivos 
de 13 mm de diâmetro em pontos anatômicos específicos: processo espinhoso da sétima vértebra cervical (C7), 
da segunda (T2), da quarta (T4), da sexta (T6), da oitava (T8), da décima (T10), e da décima segunda (T12) 
vértebras torácicas; processo espinhoso da segunda (L2), e quarta (L4) vértebras lombares e na crista sacral 
medial (S1). Os participantes foram filmados por 3 câmeras de vídeo durante 5 condições estáticas: sem calço, 
com calço baixo (1cm) e calço alto (3cm) unilateral (direito e esquerdo). As imagens foram processadas pelo 
software Ariel Performance Analysis System (APAS, versão 1.4). Os ângulos da cifose torácica foram 
mensurados no plano sagital do lado da convexidade e segmentados em três ângulos: ângulo 1, formado pelos 
marcadores C7T2-T2T4; ângulo 2, marcadores T4T6-T6T8; ângulo 3, marcadores T8T10-T10T12; os ângulos da 
lordose lombar foram mensurados no plano sagital do lado da concavidade e segmentados em dois ângulos: 
ângulo 4, formado pelos marcadores T12L2-L2L4; ângulo 5, formado pelos marcadores L2L4-L4S1. Partindo da 
medida de um ângulo de referência para a coluna reta no plano sagital de 180°, foram determinados três 
ângulos da cifose e dois ângulos da lordose. Estes ângulos foram somados resultando em apenas um ângulo da 
cifose e um ângulo da lordose. Não houve diferença da amplitude dos ângulos da cifose torácica e da lordose 
lombar entre os grupos controle e experimental na condição sem calço. No entanto, a utilização do calço sob o 
pé direito alterou tanto a cifose quanto a lordose quando comparados os tipos de calços nos três grupos. Além 
disso, foram encontradas diferenças significativas para o fator calço esquerdo no GES tanto para a cifose quanto 
para a lordose. Esses resultados indicam que os ângulos da cifose e da lordose apresentaram capacidade de 
adaptação e reorganização postural em resposta à manipulação dos calços, indicando uma busca corporal por 
adaptações e rearranjos visando restabelecer o equilíbrio no plano sagital. Pacientes escolióticos com curvas 
simples ou curvas duplas, que são consideradas equilibradas ou compensadas, ainda apresentam flexibilidade 
residual nas várias regiões da coluna vertebral, no plano sagital, pois os calços podem atuar acentuando ou 
reduzindo a cifose e a lordose quando comparados a um grupo controle. Essas alterações dos ângulos no plano 
sagital podem ser devido a uma adaptação da coluna vertebral, buscando tornar o sistema estável.  
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ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO MÚSCULO ESQUELÉTICO DE RATOS SUBMETIDOS À 

IMOBILIZAÇÃO EM POSIÇÃO DE ENCURTAMENTO 
  KOIKE, TATIANA EMY (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
WATANABE, ADRIANA YUKIE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)
KODAMA, FÁBIO YOSHIKAZU (Demais participantes - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
OZAKI, GUILHERME AKIO TAMURA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
GARÇON, ANDRÉ AUGUSTO BALDACIN (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
CAMARGO, REGINA CELI TRINDADE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
CAMARGO FILHO, JOSÉ CARLOS (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP)

A imobilização é um tratamento frequentemente utilizado em desordens do sistema musculoesquelético como 
fraturas e lesões de partes moles, com o intuito de impedir o aumento das lesões dos tecidos e propiciar o 
restabelecimento mais rápido. Associadas a essas características terapêuticas, o uso da imobilização resulta 
também em vários efeitos nocivos, como a atrofia, aumento de volume do tecido conjuntivo e fibrose 
intramuscular, o que torna interessante o estudo de suas respostas frente a este procedimento. Analisar 
possíveis alterações morfométricas do músculo gastrocnêmio de ratos após imobilização. Foram utilizados 14 
ratos machos Wistar, mantidos em gaiolas coletivas, temperatura e umidade controlados, ciclo claro/escuro de 
12 horas, acesso à água e alimentação ad libitum. Os animais foram divididos em Controle (GC): permaneceram 
no biotério durante o período experimental e foram eutanasiados de forma pareada com o grupo imobilizado, e 
Imobilizado (GI): submetidos à imobilização gessada com prévia anestesia (cloridrato de ketamina e cloridrato de 
xilazina) via intraperitoneal, com os membros posteriores em extensão de quadril e joelho e flexão plantar de 
tornozelo, o que manteve o músculo gastrocnêmio em posição de encurtamento por um período de sete dias, 
sendo eutanasiados logo após a retirada da imobilização. A eutanásia foi realizada por overdose dos mesmos 
anestésicos, sendo logo em seguida iniciado procedimento cirúrgico para coleta do músculo gastrocnêmio 
esquerdo. O músculo foi congelado pelo método de congelamento de tecido não-fixado com a utilização de 
nitrogênio líquido (-180ºC). Posteriormente, foram feitos cortes em micrótomo criostato (-20ºC) e confeccionadas 
lâminas pelo método HE. As lâminas foram fotografadas e as imagens armazenadas para a realização da 
análise morfométria por meio do software NIS-Elements D3.0 - SP7 Nikon®, sendo efetuadas mensurações do 
menor diâmetro das fibras musculares (μm). Na comparação entre os grupos foi utilizada, teste t para amostras 
independentes por meio do programa estatístico SPSS v.17.0, com nível de significância de 5%. Os dados de 
morfometria são apresentados como média e desvio-padrão, sendo 45,39±3,41 para o GC e 38,43±4,20 para o 
GI, apresentando diferença estatisticamente significante (p = 0,005). Os resultados do presente estudo 
demonstraram redução significante das medidas de menor diâmetro das fibras musculares decorrente da 
imobilização. Durigan et al. (2006) realizaram medidas de área da secção transversa do músculo sóleo de ratos 
após 15 dias de imobilização em posição neutra, justificando a ocorrência da alteração, pela existência da inter-
relação da atividade contrátil com a homeostasia energética e a morfologia da fibra muscular, que neste 
processo conduziria a musculatura para um quadro de atrofia. O protocolo de imobilização em posição de 
encurtamento induziu a atrofia muscular, caracterizada pela redução do menor diâmetro das fibras musculares.  
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APLICAÇÃO DO WHOQOL-BREF NA MENSURAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 

ONCOLÓGICOS. 
  ARÉVALO, GIOVANNA ALTERO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
ARAUJO, AMANDA COSTA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
MIRANDA, REGINA COELI VASQUES DE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
PADULLA, SUSIMARY AP. TREVIZAN (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)

A Oncologia é a especialidade médica que estuda a proliferação anormal de células. De acordo com recentes 
pesquisas do Ministério da Saúde o Câncer se tornará um problema maior nas próximas décadas, acometendo 
os países menos desenvolvidos com incidência de 60%. Entretanto o aprimoramento dos métodos diagnósticos 
e do tratamento das patologias acarretou um aumento da sobrevida dos pacientes, passando a viver mais tempo 
com os problemas e morbidades desencadeados por suas doenças crônicas. Consequentemente, as sequelas 
sensitivas, motoras, vasculares e respiratórias, dependendo da área afetada, são freqüentes queixas do 
paciente com câncer. Associadas à intensidade do tratamento, alteram de maneira significativa a qualidade de 
vida dos mesmos, devendo por isto ser valorizada, controlada e tratada em todas as etapas da doença. 
Assuntos fundamentais em avaliação de qualidade de vida determinam o que é importante para o indivíduo, 
sendo realizada basicamente pela administração de instrumentos ou questionários capazes de, através de 
perguntas, analisar a multidimensionalidade dos parâmetros empregados. Devido à necessidade de 
instrumentos curtos e de rápida aplicação, foi desenvolvido o WHOQOL-bref, composto por 26 questões 
divididas em domínios físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. O objetivo foi avaliar a qualidade de 
vida com o WHOQOL-bref, com a finalidade de orientar, preservar, manter, desenvolver e restaurar a integridade 
cinético-funcional de órgãos e sistemas dos pacientes, desta forma prevenir os distúrbios causados. Foram 
avaliados 35 pacientes em tratamento oncológico, sendo 19 do sexo feminino e 16 do sexo masculino. O 
questionário empregado foi o WHOQOL abreviado com versão em português. A avaliação inicial constou de um 
formulário com diagnóstico, dados pessoais, antropométricos, tratamento e expectativas pessoais do doente. 
Para a análise e para a distribuição dos domínios foi utilizado o software estatístico SPSS, versão 17.0, como 
proposto em THE WHOQOL GROUP WORLD HEALTH ORGANIZATION. Usando um intervalo de confiança de 
95%, observa-se entre os pacientes masculinos, que a menor média entre os 16 indivíduos foi de 51,65 
correspondente ao domínio físico, enquanto a maior média foi de 71,35 que corresponde ao domínio relações-
sociais. Para os valores dos respondentes do sexo feminino em 19 individuos, Os domínios se distribuíram de 
maneira mais homogênea, onde a menor média é de 58,64 no domínio físico e a maior é de 68,85 no domínio 
relações-sociais. As facetas que contribuíram para os escores no domínio Psicológico foram: espiritualidade, 
religião e crenças pessoais, indicando positivamente a melhor qualidade de vida nesta esfera. Dados obtidos 
nas facetas: relações pessoais, atividade sexual e suporte social revelam a importância do suporte social e da 
sexualidade, para o melhor desempenho dos relacionamentos pessoais. Para ambos os sexos, as perspectivas 
sobre a qualidade de vida são semelhantes.   .  
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ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO PUERPÉRIO DA FCT/UNESP 
  GONÇALVES, BEATRIZ DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
SILVA, ELAINE APARECIDA LOZANO DA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
RIBEIRO, JESSICA JESSICA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)
TEIXEIRA, LETÍCIA ENDSFELDZ (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
ROCHA, ANA PAULA RODRIGUES (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
VISCONE, ANDRESSA CARVALHO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
GARDINELLI, ANA CLAUDIA MALAFAIA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
FREGONESI, CRISTINA ELENA PRADO TELES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)
CARMO, EDNA MARIA DO (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO 

- UNESP)

O puerpério é caracterizado por modificações no organismo da mulher decorrentes da gravidez, podendo ser 
imediato, tardio ou remoto. Desconforto músculo-esquelético é um fenômeno de percepção física desagradável 
relacionado à fadiga aguda e sobrecarga física, aos cuidados com o bebê e à amamentação. O projeto de 
extensão de Fisioterapia Aquática na Gestação da FCT/UNESP despertou o interesse e a necessidade pelo 
atendimento e pesquisas no pós-natal. Verificar o efeito da fisioterapia no atendimento de puérperas 
encaminhadas a FCT/UNESP. O projeto teve início em meados de junho após aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa da FCT/UNESP, n. 25/2011. As puérperas foram encaminhadas por médicos ginecologistas e 
obstetras, após 60 dias (período remoto) ao Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação 
(CEAFIR) da FCT/UNESP. Até o momento 8 puerperas foram submetidas a avaliação de exame físico e 
desconforto músculo-esquelético. O protocolo de fisioterapia consistiu de 10 sessões de exercícios de 
alongamento e fortalecimento em solo duas vezes por semana, por 50 minutos. A média de idade das 8 
puerperas foi de 29 anos, 87,5% eram casadas e 12,5% amaseadas, 50% primiparas, 87,5% concluíram o 
ensino médio, 75% dos partos foi a cesareana. Com relação aos desconfortos músculo-esqueléticos 50% das 
pacientes apontaram até 4 pontos de desconforto e 50% apontaram 5 pontos ou mais; 87,5% das puérperas 
apresentaram diástase do músculo reto abdominal (DMRA) nas medidas supraumbilical e umbilical. Das 8 
puérperas avaliadas somente duas conseguiram cumprir as 10 sessões do protocolo no solo e nestas os dados 
da reavaliação mostraram redução dos pontos de desconforto em 42% e tiveram redução de DRMA de 100% na 
porção supraumbilical. Estudos realizados por Khalil et al. (1992), no qual homens e mulheres foram submetidos 
a manobras de alongamento com o objetivo de redução da dor lombar, verificaram que a intervenção 
proporcionou aumento da força muscular e diminuição na intensidade da dor. A presente pesquisa demonstrou 
melhora nos desconfortos relatados pelas participantes, indicando que a intervenção propicia alívio dos 
sintomas. Boissonnault e Blaschak (1988) analisaram a incidência da DMRA em puérperas um ano após o parto 
e a partir daí iniciou-se um programa de exercícios de força para os músculos abdominais. Artal e Buckenmeyer 
(1995) relatam que no puerpério tardio e remoto caberia a preocupação com o desenvolvimento de força dos 
músculos abdominais e pélvicos. Os resultados encontrados mostram que a intervenção promoveu força da 
musculatura abdominal, reduzindo a ocorrência da DMRA. Como resultado parcial, pode-se observar a 
efetividade do protocolo de exercícios em solo nos desconfortos músculo esqueléticos em puérperas. Dessa 
forma, intervenções pela fisioterapia no puerpério devem ser recomendadas para a promoção da saúde 
materna.  
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AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE MASTECTOMIZADAS 

  SAVIAN, NATHALIA ULICES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

MANTOVANI, ALESSANDRA MADIA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

FREGONESI, CRISTINA ELENA PRADO TELES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO - UNESP)

CARMO, EDNA MARIA DO (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO 
- UNESP)

No pós-operatório de câncer de mama várias complicações são possíveis, uma das principais é o linfedema de 
membro superior, outro fator associado, e estudado atualmente nessa população, é a obesidade. A composição 
corporal pode ser analisada por meio da absortometria radiológica de dupla energia (DEXA), o qual fornece 
valores de conteúdo ósseo, gordura e massa livre de gordura no organismo dos indivíduos avaliados. Avaliação 
do porcentual de gordura, por meio da absortometria radiológica de dupla energia (DEXA) e avaliação das 
medidas corporais de mastectomizadas. Participaram deste estudo 18 mulheres no pós operatório de câncer de 
mama atendidas no setor de Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia do Centro de Estudos e Atendimentos 
em Fisioterapia e Reabilitação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista. 
Considerou-se como linfedema a presença de diferença maior que 2cm entre a circunferência dos membros 
superiores. Foram coletados dados antropométricos para obtenção do IMC, circunferência de cintura e quadril 
para análise da composição da gordura corporal pela absortometria radiológica de dupla energia (DEXA). 
Apresentaram idade média de 52 anos (41 a 64) e destas 44% apresentaram linfedema, sendo de grau leve 
38,9% e grave 5,5%. Com relação ao tipo de cirurgia 61,1% da amostra foi submetidas à Mastectomia Radical e 
38,9% a Quadrantectomia. Na análise do percentual de gordura a média foi de 42,12%, dessa forma esses 
indivíduos são classificados como obesos, segundo valores oferecidos pelo DEXA, e, em média, 43,45% da 
população apresentou linfedema. O valor de gordura corporal fornecido pelo DEXA classificou todas as 
participantes da pesquisa como obesas, porem o porcentual de gordura corporal das participantes com 
linfedema foi superior a media do grupo. Assim, a obesidade pode estar relacionada com o fator de risco na 
prevalência de linfedema de mulheres mastectomizadas.  
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA E DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS COM 

ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA 
  SANTOS, JANAINA ANDRADE DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ARTERO, NAYARA ANITELLI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PRADO, MARIA TEREZA ARTERO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

FELL, RAYZA FABIANE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, RENATA CALCIOLARI ROSSI E (Professor - UNOESTE)

TANAKA, LUCIANA CHRISTINE FERNANDES (Demais participantes - )
JANIAL, ALINE ELIZABETH MARTINS (Demais participantes - )

FREITAS, SELMA DE BASTOS ZAMBELLI (Professor - UNOESTE)
FERNANI, DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ (Professor - UNOESTE)

A Encefalopatia Crônica Não Progressiva (ECNP), também conhecida como Paralisia Cerebral, designa uma 
sequela de caráter não progressivo, decorrente de lesão no sistema nervoso central imaturo e/ou em 
desenvolvimento, ocasionando déficits posturais, tônicos e na execução dos movimentos. Sendo assim, os 
objetivos deste estudo foram avaliar a função motora grossa e a qualidade de vida de crianças com ECNP. A 
amostra constitui-se parcialmente de 15 frequentadores da Clínica Escola de Fisioterapia da Unoeste e da 
Instituição de apoio à saúde e a educação, Lumen et Fides, ambas de Presidente Prudente/SP. Primeiramente 
os indivíduos foram observados e classificados de acordo com o tipo clínico e anatômico, posteriormente 
verificou-se a função motora grossa através da GMFM (The Gross Motor Function Measure), sendo esta uma 
escala composta por 88 itens divididos em cinco dimensões: Deitado e Rolando; Sentado; Engatinhando e 
Ajoelhado; Em pé; Andando, Correndo e Pulando. Já para a avaliação da qualidade de vida (QV) foi utilizado o 
Questionário de Qualidade de Vida Pediátrico (PedsQL - módulo de Paralisia Cerebral, versão 3.1 – modificada), 
composto de sete dimensões: atividades diárias; atividades escolares; equilíbrio e movimento; dor e ferimentos; 
fadiga; alimentação; fala e comunicação. As crianças apresentaram idade média de 8,2±4,31 anos, sendo que 
12 eram do gênero masculino e 3 do feminino. O tipo clínico e anatômico mais frequente foi tetraparesia 
espástica. O maior escore total da função motora grossa (média±desvio padrão) encontrado foi nos indivíduos 
classificados como hemiparesia espástica (83,77±30,06%) e o menor escore na tetraparesia espástica 
(9,57±12,61%). Como não há um score total da QV, analisou-se a performace desta nas respectivas dimensões, 
apresentando melhores resultados na hemipararesia espástica e piores na teraparesia espástica. Araújo et. al 
(2010) demonstraram em seu estudo que os tipos clínicos de ECNP com maior comprometimento motor, no 
caso tetraparesia, apresentaram menor função motora grossa, fato também observado neste estudo. Já em 
relação à análise da QV em ECNP, corroborando com os dados do atual estudo, Lopes e Zampieri (2008) 
citaram que toda a amostra apresentou QV considerada ruim e que esta se manteve diretamente proporcional a 
função motora grossa, ou seja, quanto maior for esta melhor a QV. Portanto, os achados deste estudo sugerem 
que quanto maior for o comprometimento da função motora grossa menor será a sua QV, devendo ser levado 
em conta a idade cronológica da criança, pois quanto menor for esta menor a pontuação para a GMFM e 
PedsQL.  
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AVALIAÇÃO DE ATLETAS COM LESÃO MEDULAR UTILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO 

INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E SAÚDE (CIF) 
  PEIXOTO, LARA NERY (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
BENATTI, DANYELLE FERNANDA DE SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
MESSALI, FERNANDA CONTRI (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
FORTALEZA, ANA CLAUDIA DE SOUZA (Aluno de programa de Pós-Graduação - )

ZINA, ANA LÚCIA GUIMARÃES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

CHAGAS, ELIANE FERRARI (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO - UNESP)

A lesão medular pode ser decorrente de uma lesão traumática ou não e resulta em um comprometimento 
temporário ou permanente das funções. A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 
(CIF) possibilita avaliar aspectos da vida das pessoas além da lesão ou da doença, trazendo informações sobre 
a deficiência e habilidades funcionais em diferentes domínios. O objetivo deste estudo foi avaliar atletas com 
lesão medular nas categorias de Funções do Corpo, Estruturas do Corpo e Atividades e Participação. Foram 
avaliados 60 indivíduos maiores de 18 anos com lesão medular de diferentes causas, utilizando as categorias da 
Checklist da CIF: Funções do Corpo (FC), Estruturas do Corpo (EC) e Atividades e Participação (AP). Cada 
categoria possui códigos que foram classificados em qualificadores que vão de 0 a 4, sendo 0= nenhum 
problema, 1= problema leve, 2= moderado, 3= grave e 4= problema completo, e para análise, foi realizada a 
média dos qualificadores para cada indivíduo em cada categoria e distribuídos os percentuais de acordo com os 
intervalos referentes aos comprometimentos determinados pelos qualificadores. Apresentaram-se os seguintes 
resultados: na categoria FC 1,7% dos indivíduos apresentaram nenhum problema, 61,6% problema leve, 35% 
problema moderado, 1,7% grave e ninguém apresentou problema completo. Na categoria EC 3,3% das pessoas 
apresentaram nenhum problema, 78,4% problema leve, 18,3% problema moderado, e ninguém apresentou 
problemas grave ou completo. Na categoria AP 16,7% indivíduos apresentaram nenhum problema, 83% 
apresentaram problema leve, e nenhum atleta apresentou problemas moderado, grave ou completo. Nas 
categorias analisadas nesta pesquisa, nota-se que os atletas avaliados apresentaram comprometimentos leves, 
observando que a maior porcentagem de indivíduos encontra-se entre os qualificadores 0 e 1. Ressalta-se um 
comprometimento moderado nas funções e na estrutura do corpo, o que é esperado para esta população como 
decorrência da lesão medular. A categoria de atividade e participação analisa a execução de tarefas realizadas 
no dia a dia de um indivíduo e o envolvimento social e inclui 23 códigos referentes à mobilidade, transporte, 
cuidados pessoais e atividades em casa caracterizando uma amplitude de participação nestas atividades, 
demonstrando alto nível de independência destes indivíduos. Conclui-se então que a lesão medular não tem 
relação direta com a incapacidade funcional retratado na categoria de atividades e participação deste estudo. 
Assim, este estudo permitiu avaliar os comprometimentos e capacidades de lesados medulares a partir da 
percepção do indivíduo em relação a vários aspectos da sua vida, e não somente referente a aspectos físicos da 
lesão. O uso da CIF possibilitou uma visualização geral da lesão e a análise de informações sobre a deficiência 
e suas capacidades funcionais em diferentes domínios.  
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AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO EM PACIENTES COM SEQUELA DE TRAUMATISMO CRANIANO QUE 

PRATICAM NATAÇÃO E WIIREABILITAÇÃO 
  NISHIMOTO, MONIQUE GOYA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SANTOS, SUÉLLEN MAYARA TANAKA DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

LIMA, RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA (Professor - UNOESTE) 

PIERUCCI, ALESSANDRO (Professor - UNOESTE) 

GOYA, THATIANE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

CHAVES JUNIOR, JEFFERSON JOSE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

O traumatismo Cranioencefálico (TCE) decorre de qualquer agressão traumática que tenha como consequência 
lesão anatômica como fratura de crânio ou lesão do couro cabeludo, ou ainda o comprometimento funcional das 
meninges, encéfalo ou vasos, podendo ser classificado como leve, moderado e grave. O equilíbrio nos pacientes 
com sequela neurológica pós TCE podem se apresentar alterados, principalmente nos primeiros anos pós lesão, 
trazendo como consequência o risco de quedas nas transferências e durante a marcha, assim como dificuldades 
nas atividades de vida diária, causando dependência. Como forma de tratamento fisioterapêutico encontra-se a 
natação e jogos interativos eletrônicos. A atividade na água exige o deslocamento de forma independente e 
segura, utilizando para isto, toda sua capacidade funcional. Devido aos benefícios e as facilidades 
proporcionadas pela execução de movimentos com o corpo imerso na água, desenvolve coordenação, 
condicionamento aeróbio, reduz a espasticidade e pode resultar em menos fadiga que outras atividades. Através 
do Wiireabilitação o paciente pode interagir com o ambiente virtual proposto, recebendo um feedback visual 
imediato em relação às mudanças de seu movimento e, desta forma, criar estratégias para recuperar e manter o 
equilíbrio. O objetivo do estudo foi avaliar o equilíbrio através da aplicação da Escala de Equilíbrio Funcional de 
Berg (EEFB) em pacientes com sequelas de TCE que praticam natação associado à wiireabilitação. Participaram 
do estudo 3 pacientes, com a idade de 23, 27 e 29 anos, sendo 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, e que 
apresentam sequela neurológica pós traumatismo craniano. Realizaram um programa que constou com as aulas 
de natação duas vezes por semana com duração de 50 minutos e também foram submetidos à duas sessões 
semanais de Wiireabilitação com duração de 30 minutos , onde o jogo escolhido foi Wii Sports, que consta com 
várias modalidades de esportes. Os pacientes foram avaliados através da EEFB antes de iniciar as aulas de 
natação e de Wiireabilitação e foram reavaliados após 6 sessões. Após comparação dos dados da avaliação 
inicial e final, foi observado melhora na pontuação final da EEFB com os seguintes resultados 49, 54 e 48 
pontos. O estudo de Schiavinato et al 2011, realizou wiireabilitação que houve melhora no equilíbrio, o que 
possivelmente diminuiu o risco de quedas e aumentou a independência nas atividades diária. Concluímos que a 
atividade aquática e wiireabilitação trouxeram benefícios no equilíbrio dos pacientes com sequela de TCE 
incentivando-os com essa abordagem terapêutica.  
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AVALIAÇÃO POSTURAL E DE EQUILÍBRIO EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON 

SUBMETIDOS AO MÉTODO ISO-STRETCHING 
  VERONESE, NAIARA LEANDRO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TERRA, POLIANA CASTANHA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SUGUIMOTO, ANDRESSA CARLUCCI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MAXIMO, MELIAN CALEGARI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
FREITAS, CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE (Professor - UNOESTE)

LIMA, RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA (Professor - UNOESTE)

A Doença de Parkinson é uma doença degenerativa e crônica tendo sua patogenia no sistema nervoso central 
envolvendo os gânglios da base, sendo causada pela deficiência da dopamina, interferindo principalmente no 
sistema motor, ocasionando alterações posturais e déficit de equilíbrio. O objetivo deste estudo será avaliar a 
postura e equilibrio em dois pacientes portadores da doença de Parkinson utilizando o Método Iso-Stretching. 
Fazem parte deste estudo dois indivíduos, com idade de 57 e 82 anos portadores da doença de Parkinson, do 
sexo masculino, atendidos semanalmente, na Clínica de Fisioterapia da Unoeste. Foram excluídos os pacientes 
com Doença de Parkinson que não apresentavam alterações funcionais passíveis de análise. Os pacientes 
foram a princípio avaliados através da avaliação postural e fotografados, considerando os planos frontal anterior 
e posterior, plano sagital direito e esquerdo e aplicada a Escala de Equilíbrio Funcional de Berg (EEFB). Os 
pacientes serão submetidos à 16 sessões do Método Iso-Stretching ,com duração de 30 minutos, divididas em 
duas vezes por semana. Será usado bola e bastão; e o tempo de cada exercício três séries com uma respiração 
completa. Terminando as sessões, os pacientes serão avaliados novamente da mesma maneira para que seja 
feita a análise comparativa do antes e após a aplicação do método. Na avaliação postural inicial do indivíduo 1 
foi encontrado inclinação de região cervical à direita, protusão de cabeça, ombro direito mais elevado, cotovelo 
esquerdo em flexão, desvio da linha alba à direita, rotação de tronco à direita, ângulo de Talles aumentado à 
esquerda, leve escoliose, deslocamento do centro de gravidade para frente, joelho direito flexo e hálux valgo 
bilateral. Na avaliação postural inicial do indivíduo 2 foi encontrado protusão de cabeça, ângulo de Talles 
aumentado à direita, protusão abdominal, pelve à direita está mais elevada, presença de leve escoliose 
compensada, ambos os joelhos estão fletidos, descarga de peso em membro inferior esquerdo. Em relação a 
aplicação da EEFB , o indivíduo 1 teve um escore de 54 pontos e o indivíduo 2 teve um escore de 46 pontos. No 
estudo de Ferreira et al.(2007) com cinco indivíduos, entre 37 e 53 anos com Doença de Parkinson foram 
submetidos a avaliação postural através do quadro de postura, apresentando hiperlordose cervical com flexão 
da cabeça, hipercifose dorsal e protrusão de ombros. Já neste estudo foi visto as mesmas alterações e outras 
citadas acima. Concluímos neste estudo alterações posturais significantes nos indivíduos com Doença de 
Parkinson.  
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CARACTERÍSTICAS DAS LESÕES DESPORTIVAS DE ACORDO COM O NÍVEL DE COMPETITIVIDADE 
EM JOVENS 

  AKASAKA, ÉRIKA YUMI (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

TSUTSUMI, GUSTAVO YUKI CANTALEJO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

CARVALHO, LEONARDO SOARES DE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

SANTOS, FELIPE RODRIGUES MENDES DOS (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

LEMES, ÍTALO RIBEIRO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

ALMEIDA, ALINE CASTILHO DE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

VANDERLEI, FRANCIELE MARQUES (Demais participantes - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO - UNESP)

NETTO JÚNIOR, JAYME (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO -
UNESP)

PASTRE, CARLOS MARCELO (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO - UNESP)

A participação de jovens na prática esportiva tem aumentado exponencialmente, entretanto as exposições 
constantes a gestos motores repetitivos e sobrecargas representam risco à integridade das estruturas corporais 
desses praticantes. O objetivo do estudo foi caracterizar as lesões desportivas (LD) de acordo com o nível de 
competitividade em jovens praticantes de esportes. Foram avaliados 1.311 jovens de até 18 anos pertencentes a 
escolas de esportes da Secretaria Municipal de Esportes de Presidente Prudente. As informações sobre as LD 
foram coletadas por meio de um Inquérito de Morbidade Referida com solicitações retroativas à temporada 
corrente, que continha informação referente à ocorrência de lesão, local anatômico e momento do agravo. 
Dentro de cada modalidade os participantes foram divididos em três categorias de competitividade: iniciação 
onde os jovens recebem seus primeiros ensinamentos, aperfeiçoamento realizado para melhorar as habilidades 
e conhecimentos e treinamento em que os jovens participam de competições regionais e federadas. Para 
análise estatística, utilizou-se estatística descritiva e o teste de Goodman para contrastes entre e dentro de 
populações multinomais. Todas as conclusões foram descritas no nível de 5% de significância. Observou-se que 
em relação à ocorrência de lesão, houve diferença significante entre as três categorias, em que predominou a 
ausência de LD. Porém descritivamente, comparando os grupos entre si, percebeu-se que a categoria de 
treinamento apresentou mais lesões (127) quando comparado com a iniciação (88) e o aperfeiçoamento (46). 
Com relação ao momento da LD houve diferença significativa para todas as categorias de competitividade, em 
que o treinamento foi diferente estatisticamente da competição com valores para a categoria de iniciação de 
respectivamente 81 vs 7 lesões, aperfeiçoamento 38 vs 8 lesões e treinamento de 100 vs 27 lesões. Quanto ao 
local anatômico, para a iniciação, aperfeiçoamento e treinamento, os membros inferiores foram mais lesionados 
(57, 36 e 86 lesões, respectivamente) e diferentes estatisticamente dos membros superiores (20, 8 e 26 lesões, 
respectivamente) e do tronco (11, 2 e 15 lesões, respectivamente). A menor ocorrência de lesões na categoria 
de iniciação se deve a intensidade dos treinos e ao contato físico serem mais baixos comparados com as demais 
categorias. O predomínio das lesões no treinamento pode estar relacionada à maior exposição durante os 
treinos e os membros inferiroes serem os mais lesionados, pode ser explicado devido aos esportes envolverem 
atividades comuns e dinâmicas, que afetam diretamente as extremidades inferiores, aumentando assim o risco 
de lesão nesse local anatômico. Os jovens da categoria de treinamento apresentaram maior ocorrência de lesão. 
Além disso, para todas as categorias de competitividade, o momento preferido para a ocorrência de lesão foi o 
treinamento e as lesões predominaram nos membros inferiores.  
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CARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA GROSSA DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL 

PELA GMFM 
  WATANABE, GABRIELA CHADDAD (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
BOFI, TÂNIA CRISTINA (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO -

UNESP)

A função motora grossa de crianças com sequela de paralisia cerebral (PC) tem sido mensurada por meio de 
vários instrumentos, como o Sistema de Classificação da Função Motora Grosseira (GMFCS) e a Mensuração 
da Função Motora Grossa (GMFM). O GMFCS é dividido em 5 níveis, os quais representam as habilidades e as 
limitações na função motora da criança. A GMFM é composta por 88 itens agrupados em 5 dimensões: deitar e 
rolar; sentar; engatinhar e ajoelhar; em pé; andar, correr e pular. Visto que as duas ferramentas são confiáveis 
para avaliar a função motora de crianças com PC, este estudo mostrou-se relevante, tanto para a classificação 
motora destas crianças, quanto para embasar o planejamento de intervenções fisioterapêuticas. Avaliar crianças 
com diagnóstico de PC em tratamento fisioterapêutico na Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT/UNESP 
com o GMFCS e eleger aquelas classificadas nos níveis I a III; avaliar as crianças elegidas com a escala GMFM 
e caracterizar a função motora grossa destas. Participaram deste estudo 14 crianças, de ambos os sexos, com 
idades entre 1 e 10 anos. Todas foram avaliadas pelo GMFCS e, destas, 9 crianças foram avaliadas pela 
GMFM. Todos os responsáveis pelos participantes assinaram o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP, cujos procedimentos adotados obedecem aos 
Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde. Verificou-se que a maior parte das crianças avaliadas são hemiparéticas ou diparéticas, o que 
representa 78% do total. Quanto ao desempenho funcional, as crianças hemiparéticas apresentaram escores 
superiores aos das diparéticas, visto que as primeiras estão classificadas no nível I do GMFCS e as últimas no 
nível III. Concluiu-se também que quanto maior a dificuldade exigida na execução da escala GMFM, maior foi o 
desvio padrão, evidenciando, assim, que a população atendida na FCT/UNESP é bastante heterogênea. O 
melhor desempenho funcional apresentado pelas crianças hemiparéticas quando comparadas com as 
diparéticas justifica-se, provavelmente, pelo fato de as crianças diparéticas desta amostra apresentarem 
sequelas mais graves da lesão cerebral e, portanto, maior comprometimento motor. Pôde-se observar também 
que as crianças classificadas no nível III conforme o GMFCS foram aquelas que obtiveram menor pontuação na 
escala GMFM, bem como as crianças classificadas no nível I, apresentaram pontuações superiores na GMFM, o 
que sugere que as duas formas de avaliação apresentam boa correlação. O presente estudo evidenciou que as 
escalas GMFCS e GMFM são instrumentos de fácil aplicação para a avaliação de crianças com PC. Foi possível 
constatar, ainda, que ambas as escalas são úteis para determinar progressos no desenvolvimento motor, bem 
como para planejar e/ou avaliar o programa de intervenção.  
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COMPARAÇÃO ENTRE IDOSOS ATIVOS E SEDENTÁRIOS EM RELAÇÃO À CAPACIDADE 

FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA. 
  NAPOLITANO, CAMILA ZOGAIBE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

MILHOMEM, DÉBORA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

OLIVEIRA, WEBER GUTEMBERG ALVES DE (Professor - UNOESTE) 

FREITAS, CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE (Professor - UNOESTE) 

HADDAD, MARIA ISABELA RAMOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

PERUCHI, LUIS AUGUSTO GOMES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SILVA JUNIOR, VANDERLEI LOPES DA (Demais Participante) 

GARGANTINI, RITA DE CÁSSIA (Demais participantes - UNOESTE) 

A inatividade física antecipa as alterações do processo de envelhecimento levando a um declínio na capacidade 
funcional e prejuízos na qualidade de vida. Porém, a prática regular de exercício físico assume um papel 
fundamental na promoção da saúde e nas diferentes estratégias de prevenção de doenças. Estudos têm 
demonstrado importantes benefícios do treinamento resistido para a reabilitação e profilaxia de incapacidade 
física para idosos. O objetivo do trabalho foi comparar idosos que praticam exercício resistido com idosos 
sedentários em relação à aptidão funcional e qualidade de vida. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
da Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente/SP, sob o número de protocolo 544. Neste, 
participaram 26 idosos com idade entre 62 e 84 anos que foram divididos em grupo sedentário (GS, n=13) que 
não realizavam exercício físico, e grupo ativo (GA, n=13) praticantes de exercício físico resistido supervisionado 
há pelo menos 6 meses. O programa de treinamento teve frequência de 3 vezes semanais com duração de 
aproximadamente 1 hora. Dividido em três modalidades: alongamento, exercícios aeróbicos que tiveram duração 
de vinte minutos baseando-se em exercícios calistênicos em ritmo de dança e, exercícios resistidos realizados 
em três séries variando o número de repetições de 8 a 12 de acordo com cada indivíduo, a carga foi graduada 
de acordo com sensação de esforço. Os principais grupos musculares trabalhados foram anterior, posterior, 
abdutor e adutor de quadril; tríceps sural; bíceps e tríceps braquial; peitorais; abdominais e lombares. Ambos os 
grupos foram submetidos ao questionário de qualidade de vida SF-36 e à bateria de testes de capacidade 
funcional da “American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance”. Os parâmetros foram 
expressos em média e desvio padrão. Nos resultados parciais da avaliação da capacidade funcional, o GA 
apresentou melhores resultados em relação ao GS nos testes de coordenação 13,4 ± 5,15 segundos, agilidade e 
equilíbrio dinâmico 22,7 ± 3,21 segundos, resistência de força de membros superiores 30,4 ± 5,56 repetições e 
resistência aeróbia geral 520 ± 71,17 segundos. No teste de flexibilidade o GS apresentou melhores resultados 
obtendo 58 ± 12,31 centímetros. De maneira geral, o GA obteve maior score no questionário de qualidade de 
vida. Estes resultados ainda terão uma análise estatística. Um recente estudo que visou verificar a aptidão 
funcional de 40 idosas ativas (80 anos ou mais), concluiu que a prática regular de exercícios físicos parece 
reduzir os efeitos negativos do envelhecimento sobre as qualidades físicas, retardando a restrição à realização 
das atividades de vida diária e prolongando o tempo de vida ativa, independente e saudável de indivíduos 
idosos. Concluímos até o presente momento que a prática de exercício físico proporciona melhores aspectos 
funcionais e na qualidade de vida. É algo que pode ser incentivado para atenuar o processo de envelhecimento. 
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COMPARAÇÃO ENTRE OS EFEITOS DA IMOBILIZAÇÃO DE CURTO PERÍODO SOBRE OS 

MÚSCULOS SÓLEO E GASTROCNÊMIO DE RATOS 
  WATANABE, ADRIANA YUKIE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
KOIKE, TATIANA EMY (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
KODAMA, FÁBIO YOSHIKAZU (Demais participantes - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
OZAKI, GUILHERME AKIO TAMURA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
GARÇON, ANDRÉ AUGUSTO BALDACIN (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
CASTOLDI, ROBSON CHACON (Aluno de programa de Pós-Graduação - )

COSTALONGA, REGIANE ROCHA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

CAMARGO, REGINA CELI TRINDADE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

CAMARGO FILHO, JOSÉ CARLOS (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO - UNESP)

A imobilização é um procedimento muito utilizado na prática clínica, porém pode resultar em alterações 
indesejáveis como a atrofia muscular. Esta resposta trófica muscular depende de vários fatores como a 
musculatura envolvida, a posição e o tempo de imobilização. Analisar os efeitos do curto período de imobilização 
sobre a massa dos músculos sóleo e gastrocnêmio de ratos. 16 ratos machos Wistar foram utilizados neste 
experimento, sendo mantidos no biotério do Laboratório de Análise da Plasticidade Muscular da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente (FCT/UNESP) em gaiolas coletivas sob condições controladas de 
temperatura e umidade, ciclo claro/escuro de 12 horas e livre acesso à água e alimentação. Os animais foram 
divididos aleatoriamente em grupo controle (GC) e grupo imobilizado (GI) contendo oito animais cada. Os 
animais do GI foram submetidos à imobilização gessada em extensão de quadril e joelho, e flexão plantar de 
tornozelo por período de sete dias. Os animais foram eutanasiados com dose excessiva de cloridrato de 
ketamina e cloridrato de xilazina via intraperitoneal, sendo logo em seguida, iniciado procedimento cirúrgico para 
retirada do músculo sóleo e gastrocnêmio esquerdo dos animais. Foram realizadas medidas de massa do 
músculo por meio de uma balança de precisão. Os dados obtidos foram analisados pelo programa estatístico 
SPSS 17.0 for Windows, sendo aplicado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, e em seguida, o teste t para 
amostras independentes. Os resultados de massa são apresentados como média e desvio padrão. O músculo 
gastrocnêmio apresentou 2,635±0,431 para o GC, e de 2,032±0,190 para o GI, sendo encontrada diferença 
estatisticamente significante (p= 0,003). Em relação à massa do músculo sóleo foram obtidos os valores de 
0,227±0,056 para o GC, e de 0,198±0,052 para o GI, não sendo observada diferença estatisticamente 
significante. Quando realizados cálculos percentil da perda de massa, observamos redução 22,89% para o 
gastrocnêmio e 12,67% para o sóleo. No presente estudo, observamos redução significante da massa muscular 
apenas no gastrocnêmio, resultado este que difere de Lima e colaboradores (2007) que encontraram diferenças 
estatisticamente significantes apenas no sóleo. Estes autores também analisaram a área de secção transversa 
das fibras e observaram redução em ambos os músculos imobilizados. A intensidade em que estas alterações 
ocorrem pode ser influenciada pelos tipos de fibras que a compõe. Sabe-se que a imobilização gera 
principalmente alterações em fibras tipo I, porém devido à característica mista do gastrocnêmio, podemos sugerir 
posteriores estudos envolvendo musculaturas mais homogêneas no que diz respeito a esta característica. Por 
meio deste estudo conclui-se que o curto período de imobilização promove uma diminuição da massa do 
músculo gastrocnêmio, não afetando significantemente o músculo sóleo.  
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COMPORTAMENTO DA PRESSÃO ESTÁTICA DE NEUROPATAS SUBMETIDOS AO USO DE 
PALMILHAS. 

  GENONI, DAYANE ANDRADE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP) 

MANTOVANI, ALESSANDRA MADIA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP) 

FORTALEZA, ANA CLAUDIA DE SOUZA (Aluno de programa de Pós-Graduação) 

SAVIAN, NATHALIA ULICES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP) 

FARIA, CLAUDIA REGINA SGOBBI DE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP) 

FERREIRA, DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP) 

CARMO, EDNA MARIA DO (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO - UNESP) 

FREGONESI, CRISTINA ELENA PRADO TELES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP) 

A neuropatia diabética periférica (NDP) pode ser desencadeada por diversos mecanismos, entretanto, a 
hiperglicemia parece ser o mais importante. A NDP pode ser classificada como sensorial, motora ou autonômica. 
Quando acomete os nervos sensitivos gera, nos pés, zonas de menor percepção e a perda da sensibilidade faz 
com que os mecanismos de proteção estejam deficitários, predispondo-os à ulceração, podendo desencadear 
amputações. Para alguns autores, os benefícios do uso das palmilhas estão relacionados ao alívio de pressão 
em pontos dos pés e, embora benefícios de seu uso tenham sido encontrados, este tema necessita de 
investigação da eficácia deste material no alívio da pressão plantar. Assim, o objetivo foi avaliar o pico de 
pressão e a área de superfície plantar em indivíduos portadores de NDP, com e sem palmilha de Etil Vinil 
Acetato (EVA). A amostra contou com 42 participantes em dois grupos: GN - Grupo Diabético Neuropata (n=20) 
e GC - Grupo Controle (n=22). O teste de glicemia foi realizado para confirmar a diabetes no GN e excluir 
possíveis diabéticos do GC. Para detecção da NDP e inclusão no grupo GN e para exclusão de neuropatas no 
GC, foi realizado o teste de sensibilidade somatossensitiva com monofilamentos Semmes-Weinstein. Para 
verificação dos sinais e sintomas, foi realizada palpação dos nervos periféricos e inspeção. A seguir foi realizada 
a avaliação por baropodometria eletrônica por meio de um Baropodômetro Eletrônico (AM CUBE FootWalk Pro, 
França). Os voluntários permaneceram sobre a plataforma por 30 segundos, em posição ortostática olhando 
para frente em um ponto fixo. Dados referentes à pressão plantar média, máxima e área de superfície plantar, 
capturados pelo software da plataforma, foram analisados e confrontados. Na inspeção os participantes do GN 
apresentaram formigamento (60%), queimação (70%), adormecimento (50%), dor (65%), alteração na 
temperatura (25%), ressecamento (100%), calosidade (100%), fissura (30%) e hiperemia (5%). Embora os 
sujeitos do GC também tenham apresentado queixas, os valores foram menores: queimação e dor (4,64% cada), 
ressecamento (27,27%) e calosidade (50%). Foi verificado no GN alteração à palpação do nervo tibial posterior 
direito (50%) e esquerdo (35%) e do nervo fibular direito (50%) e esquerdo (45%). No GC foi verificado alteração 
à palpação em apenas dois indivíduos (8,69%). Observamos que o uso da palmilha não alterou os valores de 
pressão plantar máxima e média tanto no GN quanto no GC (p>0,05). Houve aumento nos valores da área de 
superfície plantar com o uso da palmilha sobretudo no GN. Esta condição pode beneficiar a redistribuição da 
pressão plantar, pois a concentração da pressão em áreas menores pode indicar sobrecarga excessiva e 
tendência a picos de pressão. Concluímos que embora haja um aumento na área de superfície e essa seja 
indicativa de redistribuição da pressão plantar, esta condição não foi evidenciada pelos valores de pico de 
pressão.  
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EFEITO DE UM PROGRAMA DE FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA QUALIDADE DE VIDA EM 

GESTANTES 
  ROCHA, SARAH BERNARDO DA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
SILVA, MAIARA CRISTINA CELIÃO DA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
OLIVEIRA, ALESSANDRA KELLY DE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
SANTOS, ANA ALICE SOARES DOS (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
MURIANO, KARINA LEVORATO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
PAGOTTO, PRISCILA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
GARDINELLI, ANA CLAUDIA MALAFAIA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
FIGUEIRA, JESSICA IBDE JAQUIEL (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
FREGONESI, CRISTINA ELENA PRADO TELES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)
CARMO, EDNA MARIA DO (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO 

- UNESP)

Introdução e Justificativa:Durante a gestação mudanças anatômicas, hormonais, cardiovasculares, pulmonares, 
ganho de peso e edema podem afetar o sistema músculo esquelético, a postura e a qualidade de vida (QV) de 
gestantes. Estudos revelam que a atividade física de intensidade leve a moderada pode promover melhora na 
resistência e flexibilidade muscular, sem aumentar riscos de lesões e complicações na gestação. 
Conseqüentemente, a mulher passa a suportar melhor o aumento de peso e atenua as alterações posturais 
decorrentes desse período. Ela também vem sendo associada com estados de humor mais positivo, reduzindo o 
risco de depressão e melhora da saúde relacionada à qualidade de vida em geral. Objetivo:Verificar o efeito de 
um programa de fisioterapia aquática na qualidade de vida de gestantes. Material e Métodos:As gestantes foram 
informadas sobre os objetivos do projeto e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FCT/UNESP (n.308/2008). A hidroterapia aquática foi realizado em piscina 
aquecida, com temperatura entre 28ºC e 34ºC, duas vezes por semana, com 50 minutos de duração. Foi 
realizada uma avaliação inicial que consistiu de anamnese, exame físico e aplicação do questionário SF-36 que 
foi repetida após 24 sessões ou no impedimento da continuidade ao programa. Resultados:Foram atendidas 101 
gestantes e todas realizaram 24 sessões. Na primeira avaliação os domínios que tiveram a menor pontuação foi 
o de limitação por aspectos físicos (LAF) 44, 5 pontos, seguido por dor 49,7 pontos, a vitalidade (V) foi de 52,4 
pontos, capacidade funcional (CF) 61,8 pontos, saúde mental (SM) 61,8 pontos, aspectos sociais (AS) 63,1 
pontos, aspectos emocionais (AE) 64 pontos e estado geral da saúde (EGS) 65,3 pontos. Na avaliação final 
observou-se melhora em todos os quesitos, na LAF a pontuação foi de 54,6, dor 66,1 pontos, V 60,1 pontos, CF 
82,3 pontos, SM 60,1 pontos, AS 66,7 pontos, AE 68,9 pontos e EGS 76,3 pontos. Discussão:Foi observado 
maior índice nos domínios da vitalidade, capacidade funcional, quadro álgico, aspectos físicos e estado geral de 
saúde na QV das gestantes após o programa de terapia aquática. De acordo com Vallim (2005) não há 
associação entre a prática de exercício físico aquático e QV durante a gestação. Rosa e Chiumento (2008) 
analisaram a influência da fisioterapia aquática na QV e na funcionalidade das atividades de vida diária, durante 
o último trimestre gestacional e obtiveram resultados muito benéficos, pois a melhora nos itens do (WHOQOL-
bref) investigados foi significativa. O presente projeto utilizou SF-36, questionário que tem sido utilizado em 
vários trabalhos internacionais sobre a QV. Conclusões:Os resultados mostram que o programa de fisioterapia 
aquática foi efetivo na melhora da QV das gestantes e aponta para a importância do profissional fisioterapeuta 
no atendimento pré- natal.  
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EFEITO DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DOS DESVIOS POSTURAIS 
  FERREIRA, DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
KANEVIESKIR, THALINY (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
SQUIZATTO, EDILENE REGINA DOS SANTOS (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
OSHIRO, GLÁDIO KIYOSHI (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
MENEGHINI, ELISETE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
MANTOVANI, FELIPE AMARO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)
GOMES, DANIELE CRISTINA DE ASSIS (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
PACHIONI, CÉLIA APARECIDA STELLUTTI (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)

A escoliose é uma deformidade tridimensional que provoca uma inclinação lateral, rotação vertebral e alterações 
na cifose torácica e lordose lombar. A perda da flexibilidade da curva vertebral é que define estas deformidades. 
Uma intervenção, baseada em exercícios realizados em grupos e complementados com exercícios domiciliares 
diários, pode atuar nestas disfunções, melhorando a flexibilidade, força muscular, resistência física, 
propriocepção, equilíbrio e eficiência dos sistemas cardiovascular e respiratório, conseqüentemente, a saúde e 
qualidade de vida. É importante ressaltar que a flexibilidade da coluna vertebral é inversamente proporcional à 
progressão dos sintomas, o que torna coerente a prática desta proposta de tratamento. Este estudo busca 
avaliar a influência de um programa de exercícios na reabilitação dos desvios posturais por meio da análise das 
medidas de gibosidades torácicas, tóraco-lombares ou lombares e flexibilidade da coluna vertebral. Foram 
avaliados 10 pacientes com escoliose idiopática, de ambos os gêneros com média de idade 17,8 ± 5,05 anos, 
peso de 59,34 ± 15,67 Kg, altura de 1,64 ± 0,08 m e IMC com valores de 22,05 ± 5,16 Kg/m2. Os participantes 
realizaram em média 18,6 ± 9,06 sessões, com duração de 1 hora cada. Foram realizadas 2 avaliações 
(fevereiro e julho), medindo-se a gibosidade durante a flexão anterior da coluna (teste de Adams) por meio de 
um instrumento de madeira com um nível d’ água, adaptado com réguas. Verificou-se também a mobilidade da 
coluna vertebral pelas medidas da inclinação lateral direita e esquerda pelo deslizamento do dedo médio na 
coxa e da flexão anterior pela distância 3º dedo-chão. Constatou-se que 50% dos participantes apresentaram 
gibosidade torácica e 60% lombar. Houve uma diminuição destas alterações em 70%, sendo que a média do 
decréscimo foi de 0,2 ± 0,07 cm na gibosidade torácica e de 0,4 ± 0,26 cm na gibosidade lombar. Em 30% 
permaneceram inalteradas. Na distância 3º dedo-chão houve uma diminuição em 40% (6,12 ± 5,63 cm), um 
aumento em 10% (0,5 cm) e 50% apresentaram o mesmo valor nas 2 avaliações. Na medida de inclinação 
lateral direita houve um aumento em 40% (1,87 ± 1,11 cm), uma diminuição em 50% (2,1 ± 0,89 cm) e 10% 
mantiveram o mesmo valor. Na inclinação lateral esquerda houve um aumento em 30% (1,46 ± 0,06 cm) e uma 
diminuição em 70% (2,93 ± 1,99 cm). Este programa de reabilitação mostrou-se efetivo na diminuição da 
gibosidade e melhora da flexibilidade. A inclinação para o lado da concavidade da curva é maior do que para o 
lado da convexidade, e uma diminuição desses valores pode indicar uma diminuição da curva escoliótica. Diante 
destes resultados, os exercícios podem ser considerados um instrumento adicional na prática clínica para o 
tratamento dos desvios posturais.  
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EFEITOS AGUDOS DA VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA E DO INCENTIVADOR 

RESPIRATÓRIO À VOLUME EM PACIENTES NO PÓS OPERATÓRIO DE REVASCULARIZAÇÃO 
MIOCÁRDICA 

  NAKAMURA, JÉSSIKA YURI MIZOBE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
FONSECA, JULIANA DOMINGAS DOS SANTOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, RENATA CALCIOLARI ROSSI E (Professor - UNOESTE)
FREIRE, ANA PAULA COELHO FIGUEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TOLEDO, TALLITA YOSSUGO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PISSULIN, FLÁVIO DANILO MUNGO (Professor - UNOESTE)

PACAGNELLI, FRANCIS LOPES (Professor - UNOESTE)

As doenças do aparelho circulatório são uma das principais causas de internação no país, sendo registradas 
1.096.888 em 2008. Entre elas destaca-se a insuficiência coronariana e uma das formas de tratamento é a 
revascularização miocárdica (RM) que pode ocasionar alterações da função pulmonar. A fisioterapia respiratória 
é uma conduta empregada para o tratamento dessas alterações, e dependendo dos recursos empregados pode 
ocasionar comprometimentos hemodinâmicos. O objetivo foi analisar de forma aguda os efeitos de dois recursos 
fisioterapêuticos nos parâmetros cardiorrespiratórios em pacientes no pós operatório de RM. 20 pacientes foram 
divididos em dois grupos: Grupo 1 (G1) submetido a ventilação mecânica não invasiva (VMNI) de forma contínua 
e Grupo 2 (G2) submetido ao incentivador respiratório à volume (IRV). Os pacientes foram avaliados antes e 
após o protocolo quanto aos parâmetros cardiorrespiratórios: frequência respiratória (FR), frequência cardíaca 
(FC), Saturação de oxigênio (SpO2) e pressão arterial média (PAM). O G1 foi submetido a VMNI por máscara 
facial, durante 20 minutos (EzPAP®), com fluxo de 3 l/min. No G2 os pacientes realizaram inspirações de acordo 
com as intruções do equipamento, com séries de 10 repetições,intervalo de 30 segundos entre elas por 10 
minutos. Os resultados apresentados são parciais e estão sendo analisados estatisticamente, foram expressos 
em média±desvio padrão. G1 composto por 6 indivíduos do sexo masculino e 4 do feminino com média de idade 
de 66±10,30 anos, tempo de circulação extra corpórea (CEC) 91,4±18,22 minutos. A FR apresentou-se 
19,8±4,13 rpm e diminuiu para 18,8±3,55 rpm assim como a FC que no início estava 83,3±18,33 bpm e após o 
término foi para 81,5±16,43 bpm. A PAM no inicio encontrava-se em 89,96±12,8 mmHg e ao final 87,28±10,52 
mmHg, enquanto a SpO2 estava 94,2±2,85% e aumentou para 95±3,26% após aplicação do protocolo proposto. 
O G2 composto por 7 indivíduos do sexo masculino e 3 do feminino com média de idade de 63,2±4,18 anos, 
tempo de CEC 83,6±10,12 minutos. Observou-se diminuição da FR de 18,8±1,93 rpm para 16,4±1,93 rpm assim 
como a FC que antes estava 87±13,79 bpm e foi para 85,1±14,03 bpm após o término do protocolo proposto. A 
SpO2 aumentou de 92,8±3,64% para 94,16±5,30%, como a PAM que no inicio era de 81,95±11,12 mmHg e 
após a aplicação da técnica foi para 82,64±9,38 mmHg. Na fase I de reabilitação preconiza-se o tratamento 
fisioterapêutico visando menor sobrecarga para o miocárdio (MVO2), por isso deve-se ter cautela ao indicar 
protocolos de atendimento que ocasionem complicações hemodinâmicas. Nesta amostra pode-se observar que 
ambas as condutas não alteraram esses parâmetros, demonstrando segurança ao utilizá-los. Os recursos 
terapêuticos aplicados demonstraram resultados similares em relação ao comportamento hemodinâmico, o que 
demonstra que na fase I de reabilitação são técnicas seguras e que podem ser indicadas para reversão ou 
prevenção das possíveis complicações pulmonares. .  
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EFEITOS DE UM PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA AQUÁTICA SOBRE O VENTRÍCULO ESQUERDO 

DE RATAS PRENHAS: ESTUDO MORFOLÓGICO 
  PAGOTTO, PRISCILA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
PELAI, ELISA BIZETTI (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
LORENÇONI, ROSELENE MODOLO REGUEIRO (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)

No decorrer da gestação ocorrem alterações no organismo materno, resultando em um desvio fisiológico 
adaptativo de duração determinada, cuja principal finalidade é preservar as demandas sistêmicas necessárias 
ao desenvolvimento do concepto. Durante o transcorrer da gestação, especificamente no sistema circulatório, 
ocorrem marcantes alterações no volume sangüíneo e na resistência vascular sistêmica, nitidamente observadas 
nos primeiro e segundo trimestres. No que se refere ao tamanho, forma e posição do coração no ciclo gravídico-
puerperal, os autores, em geral, concordam que a área cardíaca aumenta durante a gestação. Analisar a 
ocorrência de hipertrofia por meio da relação peso do coração/ peso corporal e as alterações morfológicas do 
músculo ventricular esquerdo de ratas prenhas submetidas a um programa de atividade física na água (PAF). 
Foram utilizadas 21 ratas Wistar divididas aleatoriamente em grupos controle (G3), treinadas por meio do 
programa sem sobrecarga (G2) e com sobrecarga de 2% do peso corporal (G1) e foram inicialmente submetidas 
a quatro semanas de adaptação ao meio líquido, realizando o PAF em seguida por três semanas. Após este 
período, as ratas engravidaram e permaneceram realizando o PAF durante o período de gestação. Em seguida 
ao parto foram pesadas e sacrificadas e os dados analisados por meio da análise de variância, seguida da 
aplicação do teste de Fischer. O grupo treinado com sobrecarga (G1) e sem sobrecarga (G2) em relação ao 
controle mostram na análise morfológica que houve um discreto aumento nas fibras. Não foi possível verificar 
qual o mecanismo específico que produziu hipertrofia muscular o que poderá ser realizado em trabalhos futuros. 
Sobre a relação peso coração/peso corporal pode-se dizer que houve diferença significativa entre o controle 
(G3) e o treinado sem sobrecarga (G2), o que não foi observado entre G3 e G1 talvez pela diferença do número 
de animais destes grupos. Quando submetido a qualquer sobrecarga física o organismo gera uma série de 
mudanças integradas envolvendo a maioria, se não todos os sistemas fisiológicos. Na medida em que há 
manutenção dessa sobrecarga, cada um desses sistemas fisiológicos tende a desenvolver mecanismos 
funcionais adaptativos específicos, orientados a resistir a tal exigência, principalmente no tecido muscular, onde 
a hipertrofia muscular acontece por meio do espessamento das fibras musculares e representa um mecanismo 
de precaução, no qual estímulos de tensão, incomuns, são distribuídos pela maior porção da massa muscular, 
oferecendo assim uma relativa proteção contra o excesso de sobrecarga. O PAF promoveu alterações 
morfológicas no músculo ventricular esquerdo de ratas prenhas nos grupos G1 e G2 em relação ao controle e a 
relação peso coração/peso corporal mostrou diferença significativa entre o controle e o G2.  
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ESCOLIOSE IDIOPÁTICA: ANÁLISE ESTÁTICA DA INFLUÊNCIA DO USO DE CALÇOS NOS 

ÂNGULOS POSTURAIS 
  FERREIRA, DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
MORITA, ANGELA KAZUE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
PEREIRA, PRISCILLA RAMSDORF (Demais participantes - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
PACHIONI, CÉLIA APARECIDA STELLUTTI (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
FREGONESI, CRISTINA ELENA PRADO TELES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)

A escoliose é uma deformidade tridimensional e pode ser influenciada pelo uso de calços que promovem 
correção ascendente das assimetrias posturais e, além de impedir a evolução e a compensação dos desvios 
posturais, evita agravamento de lesões degenerativas e dor nos segmentos corpóreos. O objetivo foi verificar as 
alterações estáticas associadas com mudanças unilaterais de calços na escoliose idiopática. Estudo realizado 
no Laboratório de Fisioterapia Aplicada ao Movimento Humano da FCT/UNESP. Foram avaliados um grupo 
controle (GC): 10 1.13 anos, 9 mulheres e 1 homem) sem escoliose e 2 gruposindivíduos (20.2 2.96 anos, 19 
mulheres e 3 homens)experimentais: GES, com 22 indivíduos (19.00 1.35 anos, 7com escoliose de curvas 
duplas e GEC com 10 indivíduos (19.50 mulheres e 3 homens) com escoliose com curva simples (todos 
assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Dez marcadores foram colocados nos pontos 
anatômicos da coluna vertebral: processo espinhoso da sétima vértebra cervical; da segunda, quarta, sexta, 
oitava, décima e décima segunda vértebras torácicas; processo espinhoso da segunda e quarta vértebras 
lombares e na crista sacral medial e filmados por 15 s na posição estática sem calço, com calço baixo (1 cm) e 
alto (3 cm) sob o pé direito e esquerdo. Foram calculados os ângulos posturais: torácico alto, torácico médio, 
tóraco-lombar e lombar. Análises de variância (ANOVA) e de multivariância (MANOVA) compararam os grupos 
controle e experimental. Os resultados mostraram que houve diferenças na condição sem calço, entre GC e 
GES para os ângulos torácico médio e lombar e com GEC para o ângulo torácico médio. Quando os calços 
foram colocados sob o pé direito, houve diferenças entre GC e GES para o ângulo lombar e GEC para os 
ângulos torácico alto, médio e lombar, e houve diferença entre os calços para GES para os ângulos tóraco-
lombar e lombar. Quando os calços foram colocados sob o pé esquerdo, houve diferença entre GC, GES e GEC, 
sem diferenças nas análises univariadas, e entre calços para o GEC para o ângulo lombar. Quando o calço é 
colocado sob um dos pés, a maior influência ocorre nos ângulos posturais mais baixos, nas curvas duplas e 
simples, sendo o ângulo lombar mais influenciado, confirmando que o calço tem efeito nas regiões mais baixas 
da coluna vertebral e também naquelas menos afetadas pela deformidade no ápice das curvas escolióticas. Nas 
escolioses qualquer alteração na base de apoio que modifica a simetria do tronco pode provocar reorganização 
das estruturas e busca de um novo arranjo do equilíbrio ou ajuste compensatório nos outros segmentos do 
tronco. Estas alterações posturais estáticas indicam que curvas escolióticas apresentam capacidade de 
adaptação e reorganização postural em resposta à manipulação dos calços, sendo os segmentos inferiores mais 
influenciados e que as curvas escolióticas no presente estudo ainda apresentavam flexibilidade residual que 
permitiu ajustes posturais.  
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ESTUDO COMPARATIVO DO GANHO DA FLEXIBILIDADE APÓS ALONGAMENTO COM E SEM O 

RESFRIAMENTO DO MÚSCULO ISQUIOTIBIAL EM JOGADORES DO TIME DE BASE GRÊMIO 
PRUDENTE. 

  LUCCHETTI, BRUNO FERNANDO CRUZ (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
GOMES, GRAZIELA CRISTINA CLAUDINO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, MILENA SANTANA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
FREITAS, CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE (Professor - UNOESTE)

HARADA, HIROYUKI (Professor - UNOESTE)

O futebol é um dos esportes mais populares do mundo, tendo exigências físicas cada vez maiores, o que obriga
os atletas a trabalhar perto de seus limites máximos de exaustão, com maior predisposição às lesões. Dentre os 
diversos recursos empregados pelos fisioterapeutas no tratamento e prevenção de doenças 
musculoesqueléticas, destaca-se o alongamento muscular e recursos térmicos como a crioterapia. Este estudo 
teve como objetivo avaliar a flexibilidade dos músculos isquiotibiais com ou sem realização de crioterapia apos o 
alongamento. Foram selecionados 18 futebolistas separados de formas aleatória em dois grupos, grupo controle 
(G1), com 9 voluntários que somente foram submetidos ao alongamento muscular passivo e o grupo 
experimental (G2), com 9 voluntários aplicando a crioterapia mais alongamento passivo. A flexibilidade dos 
músculos isquiostibias foi avaliada através da mensuração do ângulo poplíteo. Os grupos foram submetidos a 
um programa de alongamento passivo, consistindo de 4 sessões e seguido de 4 semanas. Cada sessão 
compreendeu uma serie de 2 alongamentos para cada membro inferior; o tempo de duração do alongamento foi 
de 30s e igual tempo de intervalo. O agente térmico foi aplicado através de sacos de gelo por 5 minutos, após 
aplicação foram realizados os alongamentos passivos. Observou que ambos os grupos tiveram o ganho da 
flexibilidade dos músculos isquiotibiais, sendo que o G1 na avaliação inicial apresentou 13,33º e o G2 8,77º e na 
avaliação final o G1 apresentou 4º e o G2 1º. O estudo demonstrou que as sessões de alongamento 
proporcionou aumento da flexibilidade dos músculos isquiotibiais encurtados nos grupos G1 e G2. A crioterapia 
associada aos alongamento é sugerido como mais eficiente que apenas só alongamento. Os autores sugerem 
que a crioterapia associada ao alongamento fisiologicamente induzem a redução do reflexo de estiramento, 
redução do espasmo muscular, diminuição da inflamação e da sensibilidade dolorosa durante os alongamentos, 
resultando assim uma melhor flexibilidade. Das 4 series de 30 segundos de alongamento passivo e 5 minutos 
com crioterapia mais alongamento passivo demonstrou um aumento da flexibilidade dos músculos isquiotibiais 
comparada a avaliação inicial.  
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ESTUDO DO PERFIL DE QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS ATENDIDAS EM UM SERVIÇO DE 

FISIOTERAPIA DE UM PROGRAMA DE ESF 
  NASCIMENTO, MARIANA RIBEIRO DO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
SILVA, LERIELI FERREIRA DA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)
PIZZOL, RENILTON JOSÉ (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO -

UNESP)
ALMEIDA, ANA LUCIA DE JESUS (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP)
CARDOSO, VIVIANE DE FREITAS (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
MONTEIRO, WESLAINE ALESSANDRA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

Introdução e Justificativa: A investigação da qualidade de vida (QV) de pessoas atendidas em serviço de 
fisioterapia desenvolvido junto ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF) possibilita estabelecer, por 
meio do estudo da multidimensionalidade, uma interface com o processo saúde-doença, que é o modelo 
epidemiológico utilizado para a organização da intervenção do ESF. Por isso, utilizar instrumentos de avaliação 
de QV com concepção multidimensional, como o WHOQOL e o SF-36, pode permitir ao fisioterapeuta investigar 
quais dimensões da vida e da saúde estão mais impactadas, possibilitando a construção de abordagens com 
propostas de intervenção mais direcionadas às necessidades da população atendida. Objetivo: Avaliar a QV de
pessoas atendidas por serviço de fisioterapia no ESF por meio de instrumentos multidimensionais. Metodologia: 
Estudo transversal com uso de estatística descritiva que avaliou, por meio de entrevista única, a QV utilizando-se 
os questionários WHOQOL-abreviado e SF-36. A análise dos domínios/componentes dos valores obtidos foi 
realizada por meio dos valores médios e desvio padrão dos escores de cada domínio/componente, sendo que 
no WHOQOL-abreviado a média pode variar de 1 (pior valor) a 5 (melhor valor) enquanto que no SF-36 de 0 
(pior valor) a 100 (melhor valor). Resultados: Participaram do estudo 24 pessoas (cinco do sexo masculino e 19 
do feminino, idade média = 59,4 ± 14,0) cadastradas no ESF dos bairros Jardim Morada do Sol e Francisco Belo 
Galindo em Presidente Prudente/SP. Os valores obtidos nos domínios do WHOQOL-abreviado foram: Físico = 
3.24 ± 1.14, Psicológico = 3.51 ± 1.13, Social = 3.74 ± 1.16 e Ambiente = 3.18 ± 1.22 e nos componentes do SF-
36 foram: Estado Geral de Saúde = 59.7 ± 23.2, Capacidade Funcional = 57.8 ± 33.6, Limitação por Aspectos 
Físicos = 58.7 ± 39.4, Dor = 50.6 ± 21.7, Limitação por Aspectos Emocionais = 57.9 ± 43.1, Aspectos Sociais = 
58.3 ± 16.5, Vitalidade = 70.6 ± 27.0 e Saúde Mental = 64.5 ± 22.5. Discussão: Os resultados indicaram que, no 
caso do WHOQOL, os domínios Ambiente e Físico tiveram piores escores, o que pode ser reflexo das condições 
socioeconômicas desfavoráveis da população estudada que impactaram o domínio Ambiente e da presença de 
pelo menos um agravo de saúde em todas as pessoas entrevistadas, o que impactou o domínio Físico. Já no 
caso do SF-36 os resultados mostraram que a maioria dos componentes recebeu uma avaliação mediana, 
indicando que as variadas dimensões de saúde estavam moderadamente impactadas. Conclusões: O uso de 
instrumentos multidimensionais de QV permitiu observar que existem múltiplos impactos percebidos nos 
domínios da vida e da saúde, mostrando uma complexidade de aspectos a serem levados em consideração no 
desenvolvimento de um programa de intervenção fisioterapêutica para uma população atendida em ESF.  
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ESTUDO SOBRE A EFICIÊNCIA DA CINESIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE MULHERES COM 

INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO 
  CORREA, TALITA DE CASSIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SALMAZO, ARIANE SPIGUEL (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

NASCIMENTO, MARIANA GASQUE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

COLOMBO, NAJILA DA COSTA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

CAVALLERI, ANDRESSA CÔRTES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

FLOTÉ, ELIANE REGINA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

LOPES, GABRIELA ANDRADE PIEMONTE (Professor - UNOESTE) 

A Incontinência Urinária de Esforço (IUE) é classificada pela perda involuntária de urina sincrônica ao esforço 
(espirrar ou tossir), onde a pressão vesical excede a pressão máxima de fechamento uretral, associada a uma 
fraqueza dos músculos do assoalho pélvico, constituindo um problema social ou de higiene. O objetivo deste 
estudo foi analisar a qualidade de vida e a capacidade funcional de mulheres com IUE submetidas ao tratamento 
fisioterapêutico. Fizeram parte deste estudo, 10 pacientes, com IUE confirmado pelo estudo urodinâmico. Foram 
excluídas mulheres com AFA (avaliação funcional do assoalho pélvico) menor que 2 (função perineal objetiva e 
à palpação débil), hipertensão arterial descompensada e infecções do trato urinário. As pacientes foram 
submetidas à avaliação fisioterapêutica, sendo composta por uma anamnese detalhada, inspeção, AFA e 
aplicação do questionário de qualidade de vida – King’s Health Questionnaire (KHQ). Foi realizado um programa 
de reeducação dos músculos do assoalho pélvico através da cinesioterapia convencional, realizado 2 vezes por 
semana, por 30 minutos sendo que ao término das 20 sessões as pacientes foram reavaliadas. Como resultados 
parciais, a idade das mulheres variou de 52 a 69 anos, com média de 62,2 ± 6,26 anos e o índice de massa 
corpórea variou de 24 a 41,4 Kg/m2, com média de 30,8 ± 5,45 Kg/m². O tempo médio de queixa foi entre 1 a 33 
anos, com média de 12,8 ± 9,55 anos, sendo todas da raça branca. Em relação ao número de gestações variou 
de 2 a 16 sendo que 8 mulheres tiveram no mínimo um parto vaginal. O AFA apresentou melhora, com a média 
inicial 3 ± 0,47 e final 3,9 ± 0,31. Já a qualidade de vida obteve uma melhora quando comparado ao inicio do 
tratamento fisioterapêutico nos domínios do KHQ onde os dados foram expressos em média e desvio padrão: 
percepção geral da saúde 41,66 ± 25 versus 33,3 ± 21,65, impacto da incontinência 77,76 ± 37,27 versus 59,23 
± 40,05, limitação das atividades diárias 61,08 ± 40,82 versus 46,28 ± 39,76, limitações físicas e sociais 61,08 ± 
41,79 versus 34,23 ± 32,17, relações pessoais 40,73 ± 47,22 versus 29,61 ± 41,47, emoções 70,34 ± 36,00 
versus 45,65 ± 38,66, sono e disposição 55,53 ± 40,82 versus 22,2 ± 27,62 e medidas de gravidade 74,97 ± 
11,79 versus 44,41 ± 33,31. Em todos os dados apresentados observou-se melhora, sendo estes, 
posteriormente avaliados por análise estatística. Em estudo semelhante, Rett et al. (2007) demonstrou que ao 
realizar o tratamento fisioterapêutico, 2 vezes por semana, por 45 minutos, totalizando 12 sessões, observou 
melhora em todos os aspecto da qualidade de vida. Em relação a AFA, Honório et al. (2009), realizou 10 
sessões de tratamento fisioterapêutico, 2 vezes por semana, por 50 minutos, constatando melhora na AFA. 
Conclui-se nesta amostra, que ao submeter mulheres com IUE ao tratamento fisioterapêutico observou-se 
melhora tanto da qualidade de vida quanto na força de contração da musculatura do assoalho pélvico.  
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EXCESSO DE PESO, RISCO PARA DESENVOLVER DOENÇAS CARDIOVASCULARES E 
DESIDRATAÇÃO: EXISTE RELAÇÃO ENTRE ELES? 

  COSTA, MARIANNE PENACHINI DA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

BONORA, TALYS NAOMI HARADA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

GIACON, THAIS ROQUE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

SILVA, NATÁLIA TURRI DA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

CABRERA, AMANDA SÍRIO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

SOUZA, NAIARA MARIA DE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

BERNARDO, ALINE FERNANDA BARBOSA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

VITOR, ANA LAURA RICCI (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

ROSSI, RENATA CLAUDINO (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

VANDERLEI, LUIZ CARLOS MARQUES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

Introdução: A desidratação, caracterizada pela excessiva eliminação de água, sais e eletrólitos, pode apresentar 
diversos sintomas como: fraqueza, dor de cabeça, sede e boca seca. O quadro de desidratação está presente 
em grande parte da população, porém muitas vezes não é detectado, e caso não revertido pode gerar algumas 
complicações como diminuição da capacidade de realização de trabalho e prejuízo as respostas 
termorreguladoras e cardiovasculares. Sabendo que as complicações sobre o sistema cardiovascular podem 
gerar diversos danos a saúde, nota-se a importância de se avaliar a hidratação e verificar se há relação com 
alguns fatores de risco para doenças cardiovasculares(DCV). Objetivos: Verificar se há associação entre a 
desidratação, o excesso de peso e o risco de desenvolver DCV. Métodos: Foram avaliados 47 voluntários (15 
mulheres e 32 homens) com idade de 66 ± 8,33 anos. Todos os indivíduos realizaram o teste de bioimpedância, 
a mensuração do peso (Balança Welmy), estatura (estadiômetro Sanny) e coleta dos dados pessoas 
(entrevista). O teste de bioimpedância (Body Fat Analyser BF 906 - Maltron) possibilita mensurar, entre outros 
parâmetros, a porcentagem de água corporal e seu valor ideal, específicos de cada indivíduo. Foram 
considerados hidratados aqueles que apresentavam valores de porcentagem de água corporal dentro do valor 
ideal indicado pelo aparelho, e os não hidratados aqueles não atingiram essa porcentagem. Para classificação 
do excesso de peso (que inclue sobrepesos e obesos) utilizou-se os valores de IMC (índice de massa corporal) 
≥25kg/m², já para classificar o risco de desenvolver DCV analisou-se a circunferência abdominal (≥94cm para 
homens e ≥80cm para mulheres), ambos de acordo com as Diretrizes Brasileiras de Obesidade. Para análise 
estatística foi utilizado o teste de ODDS RATIO (OR), com IC95%. Resultados: Dos 47 voluntários, 97,82%(46) 
apresentaram-se com excesso de peso, 57,44%(27) como desidratados e 91,48%(43) com maior risco de 
desenvolver DCV. Os indivíduos não hidratados têm mais chances de estarem a cima do peso ideal em relação 
aos hidratados, com valor de OR de 10,71, com diferença significante entre os grupos (IC95% de 1,17 a 98,24). 
Observa-se também que o grupo não hidratado apresenta mais chances de ter risco aumentado de desenvolver 
doenças cardiovasculares, com diferença significativa em comparação ao grupo hidratado (IC95% de 1,61 a 
132,34) apresentando valor de OR de 14,58. Discussão: Sabe-se que a desidratação prolongada pode provocar 
como consequência lesões graves em muitos órgãos internos, afetando, entre outros, o sistema cardíaco. Tal 
quadro apresenta-se como um fator potencial para a ocorrência de complicações cardíacas, pois além de causar 
estas lesões, pode está associado ao excesso de peso e maior risco de desenvolver DCV. Conclusões: Diante 
disso verifica-se a importância de controlar o estado hídrico dos indivíduos e os fatores de risco relacionados a 
este quadro.  
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FISIOTERAPIA AQUÁTICA EM MULHERES COM OSTEOARTROSE DE JOELHO: AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DE VIDA 
  LUCCHETTI, BRUNO FERNANDO CRUZ (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

FREITAS, CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE (Professor - UNOESTE) 

A osteoartrose é uma doença crônica degenerativa, que pode causar graves limitações funcionais. A 
hidroterapia é comumente indicada no tratamento de várias doenças reumáticas. A fisioterapia aquática é uma 
modalidade terapêutica que dentre outros recursos utiliza piscinas aquecidas com temperaturas em torno de 
33ºC para o tratamento de diversas disfunções. Os efeitos físicos e fisiológicos da água podem favorecer o 
tratamento da osteoartrite, quando consideramos que é possível uma maior mobilidade articular, controle 
muscular e conseqüentemente uma maior amplitude de movimento e também é favorável para exercícios de 
fortalecimento, já que a água diminui o atrito articular. O presente estudo teve por objetivo avaliar o impacto 
sobre a qualidade de vida em mulheres com osteoartrite de joelho, após tratamento em piscina terapêutica. O 
estudo foi realizado na Clinica Escola de Fisioterapia da Universidade do Oeste Paulista, com um Grupo de 06 
mulheres, com idade entre 50 e 65 anos, no total de 10 sessões, com duração de 50 minutos cada sessão. 
Foram avaliados a dor, rigidez articular e função física através do questionário de WOMAC (Western Ontário 
Mcmaster Universities Osteoarthritis Index) no inicio e no termino do tratamento. Para análise dos resultados 
intra-grupo (avaliação e reavaliação) foi aplicado o teste T de Student com valor de significância de p < 0,05. 
Após 10 sessões de tratamento observou-se melhora nos três itens avaliados: dor, rigidez e funcionalidade, 
entretanto observou-se uma melhora estatisticamente significativa na rigidez articular destes indivíduos. O 
tratamento da osteoartrite além de aliviar a dor também tem por objetivo reduzir a sobrecarga articular na 
articulação, para minimizar a sintomatologia da artrose. A reabilitação aquática permite que pacientes que 
apresentam uma alteração de equilíbrio e propriocepção, consigam uma movimentação precoce, sem o perigo 
de quedas, facilitando o indivíduo a realizar as atividades propostas. A reabilitação aquática promove a melhora 
da dor e da função física em curto prazo (CIRIMBELLI, 2005; GOMES, 2007). A rigidez articular, é reduzida 
devido ao alívio de dor e a sustentação das articulações pela flutuação, durante a movimentação na água 
(RUOTI et al., 2000). A funcionalidade é uma das mais importantes repercussões que à intervenção terapêutica 
pode gerar. Está diretamente relacionada à independência para a realização das tarefas do cotidiano e com isso 
pode contribuir para a melhora da qualidade de vida (GOMES, 2007). Manter a mobilidade articular é muito 
importante para os pacientes com osteoatrose, pois a perda da ADM causa encurtamento, contratura em 
músculos e estruturas capsulares, podendo dificultar a funcionalidade (MARQUES; KONDO, 1998). No presente 
estudo pode ser observado que a fisioterapia aquática promoveu melhora na rigidez articular, porém, sem alterar 
significativamente os parâmetros de qualidade de vida, dor e funcionalidade.  
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FISIOTERAPIA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: UM OLHAR PARA OS HIPERTENSOS DA 

COMUNIDADE DO JARDIM MORADA DO SOL 
  SILVA, LERIELI FERREIRA DA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
NASCIMENTO, MARIANA RIBEIRO DO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
PIZZOL, RENILTON JOSÉ (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO -

UNESP)
VANDERLEI, LUIZ CARLOS MARQUES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
CARDOSO, VIVIANE DE FREITAS (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
ALMEIDA, ANA LUCIA DE JESUS (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP)
MONTEIRO, WESLAINE ALESSANDRA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

Atualmente existe um movimento dos cursos de graduação em saúde, que estimulados pelas novas Diretrizes 
Curriculares, estão investindo em espaços de formação direcionados para a Atenção Primária à Saúde e, 
preferencialmente, em espaços de ação que vão ao encontro das necessidades do SUS. Este projeto teve por 
objetivo aplicar e avaliar um modelo de intervenção fisioterapêutica para o tratamento de HA junto à população 
atendida na ESF do Jardim Morada do Sol. A casuística foi composta pela população local acometida por HA, 
diagnosticada e liberados após avaliação médica e fisioterapêutica para a realização de esforços. Em um 
primeiro momento foram realizadas avaliações com 14 mulheres que se dispuseram a participar do estudo e que 
contemplavam os critérios de inclusão da pesquisa. Foram registrados os dados antropométricos de peso, altura, 
cálculo de IMC, relação cintura/quadril, os valores de flexibilidade (banco de Wells) e de capacidade funcional 
(TC 6). Foi aplicado o questionário de Qualidade de Vida (SF-36). Após as avaliações, as mulheres foram 
convidadas a iniciarem o programa de condicionamento físico supervisionado, realizado 2 vezes por semana e 
composto de 15 min. de aquecimento, 30 min. de caminhada (45-85% FCmax), 10 min. de exercícios globais e 5 
min. de relaxamento. Para o controle da intensidade em cada sessão de exercício foram aferidas a FC durante a 
atividade aeróbia. Todas as avaliações e o questionário foram aplicados novamente após o programa de 
exercícios, para que se pudesse avaliar as suas influências. Para esta atividade houve a participação de 1 
pessoa, permitindo um estudo de caso. Na análise do estudo de caso foi possível identificar que as oito 
semanas de exercícios físicos alteraram positivamente a FC, PAS e QV. Houve diminuição da FC inicial de 
90bpm para 76 bpm e da PAS de repouso de 139mmHg para 130mmHg. Na QV houve melhora nos domínios: 
estado geral de saúde (de 50 para 67), vitalidade (de 50 para 75), e principalmente, limitações por aspectos 
emocionais (de 33 para 100) e saúde mental (de 36 para 72). Em relação aos dados das 14 mulheres avaliadas 
no início do estudo, mostrou uma baixa pontuação em aspectos da QV, como nos domínios vitalidade (42,35 ± 
22,53), limitações por aspectos emocionais (44,59 ± 38,59) e saúde mental (45,14 ± 26,13). A flexibilidade 
encontrada foi de 15,07cm ± 12,52 e os fatores de risco associados observados mostraram que 50% eram 
diabéticas, 50% dislipidêmicas, 28% tabagistas e 71% obesas. Concluiu-se que o programa proposto pode ser 
um importante instrumento para influenciar os aspectos da saúde física e mental nessa população e que a 
atividade física influencia valores de FC e PAS de repouso, confirmando a viabilidade do programa que é 
passível de ser replicado nos bairros. Por fim, tendo em vista o número de hipertensos no bairro estudado e a 
resistência em participar é importante continuar sensibilizando a população a aderir à atividade, dando 
continuidade ao programa.  
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INFLUÊNCIA DO TABAGISMO PASSIVO ASSOCIADO AO EXERCÍCIO FÍSICO REALIZADO POR 

RATAS DURANTE PRENHEZ E LACTAÇÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE SEUS FILHOTES 
  VALSONI, BRUNA CORRAL GARCIA (Professor - UNOESTE)

URBAN, JACQUELINE BEXIGA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO - UNESP)

CAMARGO, REGINA CELI TRINDADE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

CAMARGO FILHO, JOSÉ CARLOS (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO - UNESP)

O tabagismo materno provoca déficit do crescimento do feto, levando ao maior risco de prematuridade, aborto 
espontâneo, malformação congênita e baixo peso ao nascer. Por outro lado, dentre os benefícios que o 
exercício físico promove para a gestante, encontramos os relacionados com o maior peso fetal e do recém-
nascido, bem como com o menor risco de aborto, menor índice de parto prematuro e de cesarianas. O objetivo 
deste estudo foi avaliar mortalidade, peso e comprimento corporal, e o músculo gastrocnêmio dos filhotes de 
ratas prenhes submetidas ao programa de natação associado ao tabagismo passivo. Foram utilizadas 24 ratas 
divididas em quatro grupos: GF (exposto à fumaça de cigarro), GC (controle), GFN (submetido ao programa de 
natação e exposto à fumaça de cigarro) e GN (submetido ao programa de natação). A mortalidade e a aferição 
do peso e comprimento dos filhotes foram realizadas em quatro momentos. O músculo gastrocnêmio dos filhotes 
foi obtido para avaliação do desenvolvimento muscular. A média do nascimento de filhotes foi menor para os 
grupos GF (10,2) e GFN (10,3) e maior para o GN (12,8). No nascimento, somente o GFN apresentou medidas 
de peso (p = 0,016) e comprimento (p = 0,026) significantemente inferiores ao controle, já na lactação foram os 
grupos expostos à fumaça de cigarro. O grupo GFN apresentou retardo no desenvolvimento muscular em 
relação ao GC (p = 0,039). A hipótese para as menores médias de número de filhotes ao nascimento, para o 
retardo no desenvolvimento muscular dos filhotes e para os menores valores de peso e de comprimento dos 
animais expostos à fumaça de cigarro ao nascimento refere-se aos efeitos da nicotina contida na fumaça de 
cigarro, pois esta libera catecolaminas na circulação materna, levando à má nutrição e hipóxia fetal crônica, por 
reduzir o fluxo sanguíneo placentário. Além disso, durante o período gestacional eventos estressores resultam 
na diminuição do tamanho dos filhotes, levando a inferir que o estresse sofrido pela rata prenhe durante o 
exercício físico foi somatizado com a exposição à fumaça de cigarro. O tabagismo passivo durante a prenhez e 
lactação exerceu influência negativa sobre o número, peso e comprimento corporal dos filhotes do nascimento 
ao desmame e sobre o desenvolvimento muscular; o programa de natação influenciou positivamente tais 
variáveis no momento do nascimento, entretanto, não possibilitou os mesmos benefícios durante a lactação; e a 
associação destes influenciou negativamente tais medidas.  
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LESÃO MEDULAR POR MERGULHO EM ÁGUAS RASAS 

  SILVA, GABRIEL TIAGO VIANI DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

BRESQUI, GIOVANNA NEVES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

LOPES, BRUNA MARIANE NUNES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SANCHES, DANIELLA AUGUSTA MORAES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

LIMA, RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA (Professor - UNOESTE) 

SILVA, RENATA CALCIOLARI ROSSI E (Professor - UNOESTE) 

O traumatismo da coluna vertebral pode lesar de maneira irreversível a medula e suas raízes nervosas. Lesões 
traumáticas da coluna e medula espinhal resultam em alguns graus de comprometimentos temporário ou 
permanente das funções neurológicas. As lesões medulares por mergulho em águas rasas são de origem 
traumática. É demonstrado que as intervenções fisioterapêuticas nos casos de lesão medular proporcionam 
bons resultados. Isto é demonstrado em vários protocolos de tratamento que são executados neste tipo de 
paciente, pois a incidência deste tipo de lesão, principalmente no Brasil é muito grande. Poucos trabalhos em 
nosso país são realizados acerca deste assunto. Dessa forma faz-se necessária a realização deste estudo para 
que novas atualizações e abordagens fisioterapêuticas sejam transmitidas e utilizadas em pesquisas futuras. 
Avaliar os dados de paciente com lesão medular decorrente de mergulho em águas rasas destacando as 
principais alterações funcionais e motoras antes e após o tratamento fisioterapêutico. Foi analisado 
retrospectivamente o prontuário de 01 paciente portador de lesão medular por mergulho em águas rasas que 
compôs o quadro de pacientes submetidos à reabilitação na Clínica de Fisioterapia da Universidade do Oeste 
Paulista (UNOESTE) entre os anos de 2008 a 2011. O paciente em questão obteve melhora da força muscular 
nas avaliações de 2008 a 2011, onde na manobra de queda dos braços estendidos, passou de não adota 
posição em 2008 e normal em 2009 a 2011, e queda dos membros inferiores em abdução, passou de não adota 
posição em 2008 e déficit moderado em 2011. Devido ao tratamento fisioterapêutico o paciente também 
apresentou melhora da funcionalidade, sendo observada as evoluções em suas transferências, ou seja, 
mudanças de posições, desde os anos de 2008 a 2011. A lesão medular pode causar alterações tanto na 
capacidade funcional quanto na qualidade de vida . Em estudo realizado com 22 pacientes com lesão medular 
foi observada uma melhora na funcionalidade quando o paciente foi submetido a um programa de reabilitação 
(Rabeh et al,2010). Estes dados estão de acordo com os dados encontrados em nosso estudo. Pacientes 
portadores de lesão medular apresentam melhora do padrão funcional quando submetidos à reabilitação 
fisioterapêutica.  
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O EFEITO DO CALÇO PELA MEDIDA DOS ÂNGULOS SEGMENTARES NA ESCOLIOSE IDIOPÁTICA 

  FERREIRA, DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

GOMES, DANIELE CRISTINA DE ASSIS (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

FARIA, CLAUDIA REGINA SGOBBI DE (Professor - )
PACHIONI, CÉLIA APARECIDA STELLUTTI (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
FREGONESI, CRISTINA ELENA PRADO TELES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)

A escoliose é uma deformidade tridimensional da coluna vertebral. Observa-se uma íntima relação entre a 
coluna vertebral e os segmentos corporais. O desequilíbrio nas curvaturas vertebrais pode desencadear uma 
assimetria desses segmentos, identificado por desnivelamento dos ombros, escápulas, pelve e joelhos, que 
podem ser corrigidos e realinhados por calços. O objetivo do estudo foi avaliar a influência imediata do calço 
unilateral na posição estática, analisando sua interferência no alinhamento postural em indivíduos com escoliose 
comparados a um grupo controle. Foram avaliados 42 sujeitos separados em 3 grupos: 10 sem escoliose (grupo 
controle, 19,8 anos, 8 mulheres e 2 homens), 10 com escoliose em “C” (idade média=19,5 anos, 8 mulheres e 2 
homens) e 22 com escoliose em “S” (idade média=19,0 anos, 19 mulheres e 3 homens) e todos assinaram 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram fixados quatro marcadores de 13 mm de diâmetro, dois nos 
ângulos inferiores das escápulas direita e esquerda e dois na crista ilíaca póstero-superior direita e esquerda e 
ainda quatro marcadores de 25 mm de diâmetro, sendo dois fixados no acrômio direito e esquerdo e dois na 
linha articular da fossa poplítea direita e esquerda. Os participantes foram filmados por 3 câmeras de vídeo 
durante 5 condições estáticas: sem calço, com calço baixo (1cm) e calço alto (3cm) unilateral (direito e 
esquerdo). Os dados coletados foram processados no software Ariel Performance Analysis System (APAS, 
versão 1.4). Foram calculados os ângulos segmentares dos ombros, das escápulas, da pelve e dos joelhos. 
Análises de variância (ANOVA) e multivariância (MANOVA) foram realizadas para comparar os grupos controle e 
experimental em “S” e experimental em “C”. Foi observado diferença significativa (p<0,05) entre o grupo controle 
e com escoliose em “S” nos ângulos segmentares dos ombros, escápulas e pelve e entre o grupo controle e com 
escoliose em “C” nos ângulos segmentares dos ombros e escápulas quando permaneceram sem o calço, 
evidenciando a alteração postural associada à escoliose. Com o calço houve alteração os ângulos segmentares 
da pelve e joelho nos três grupos, quando comparado os tipos de calços. Além dos segmentos inferiores, 
também houve diferença nos segmentos superiores quando a comparação foi realizada entre os grupos controle 
e experimentais (p<0,05). Esses resultados evidenciam que há influência do calço nos segmentos corporais, 
indicando uma compensação corporal por adaptações e rearranjos visando restabelecer o equilíbrio. A escoliose 
não só modifica o formato do tronco, mas também muda as relações entre os segmentos corporais. O uso do 
calço para corrigir ou reduzir curvas escolióticas pode ser um método válido, mas deve ser abordado com 
cautela, pois as adaptações ou mudanças posturais, envolvendo a posição dos ombros e da pelve, sugerem que 
é importante considerar o impacto do calço nesses segmentos e a necessidade de reconhecer essas mudanças. 
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O USO DE MEDIDAS DE INVESTIGAÇÃO DE FATORES DE RISCO EM POPULAÇÃO COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
  RIBEIRO, AMANDA MENDES (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)
FERNANDES, ISABELA MAIA DA CRUZ (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
MESSALI, FERNANDA CONTRI (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
PEIXOTO, LARA NERY (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
PIZZOL, RENILTON JOSÉ (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO -

UNESP)
MENEGHINI, ELISETE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)

Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e por isso, deve-se estimular o rastreamento 
de fatores de risco para essas doenças como metodologia de prevenção e diagnóstico precoce e que deve fazer 
parte do cotidiano de profissionais que atendam uma população adulta, em especial aquela em que a dificuldade 
de autocuidado e de autopromoção da saúde é maior tornando-a mais vulnerável aos riscos, como no caso de 
pessoas com deficiência intelectual. Nesse caso o fisioterapeuta pode usar seu conhecimento teórico/prático 
sobre medidas de investigação de risco cardiovascular como pressão arterial (PA) e índices relacionados ao 
sobrepeso que são importantes na visualização da saúde cardiovascular das pessoas atendidas. Medir fatores 
de risco cardiovascular em uma população adulta com deficiência intelectual. Estudo transversal com uso de 
estatística descritiva que mediu PA, circunferência abdominal (CA) e do quadril (CQ) (conforme a V Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão Arterial), peso e altura. Dessa avaliação foram obtidas PA sistólica (PAS) e diastólica 
(PAD), relação abdômen/quadril (A/Q) e IMC. Os valores obtidos foram classificados segundo a V Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão Arterial (para PA e A/Q) e a Classificação Internacional de IMC (pelo índice da OMS). 
Participaram do estudo 61 indivíduos adultos com deficiência intelectual (43 homens e 18 mulheres) atendidos 
na APAE de Presidente Prudente-SP, com idade de 26,0 ± 6,5 anos que apresentaram: PAS = 116,9 ± 17,4 
mmHg, PAD = 79,5 ± 12,6 mmHg, A/Q = 0,9 ± 0,07 (homens) e de 0,86 ± 0,06 (mulheres) e IMC de 26,26 ± 6,96 
kg/m2. Proporcionalmente para: a PAS, 47,4% dos indivíduos apresentaram valor ótimo (<120 mmHg), 28,0% 
normal (<130mmHg), 12,3% limítrofe (130-139 mmHg) e 12,3% HA (≥140 mmHg); a PAD, 31,6% apresentaram 
valor ótimo (<80 mmHg), 43,8% normal (<85 mmHg) e 24,6% HA (≥90 mmHg); a A/Q, 76,2% dos homens e 
23,5% das mulheres apresentaram valor normal (até 0,95 para homens e até 0,85 para mulheres); o IMC, 10,3% 
apresentaram subpeso (<18,5 kg/m2), 34,6% peso normal (18,5-24,99 kg/m2), 31% sobrepeso (25-29,99 kg/m2) 
e 24,1% obesidade (≥30 kg/m2). Os resultados mostraram que a população de pessoas com deficiência 
intelectual estudada apresentou níveis satisfatórios de PAS, valores de normalidade de A/Q para homens e 
acima da normalidade para mulheres e IMC com mais da metade da população na faixa de sobrepeso indicando 
que mesmo a população sendo jovem, observou-se que importante parcela de indivíduos apresentou valores 
anormais para alguns fatores de risco cardiovascular. O uso de medidas de fatores de risco na avaliação da 
saúde cardiovascular em pessoas com deficiência intelectual indicou a presença de valores anormais apontando 
para a necessidade permanente da realização do rastreamento cardiovascular e de medidas para controle 
desses fatores de risco.  
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PERFIL BIOMÉTRICO ESTIMADO POR ÍNDICE DE MASSA MUSCULAR/MASSA CORPÓREA DE 

RATOS ADULTOS E IDOSOS 
  COSTALONGA, REGIANE ROCHA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
KODAMA, FÁBIO YOSHIKAZU (Demais participantes - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
OZAKI, GUILHERME AKIO TAMURA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
GARÇON, ANDRÉ AUGUSTO BALDACIN (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
CASTOLDI, ROBSON CHACON (Aluno de programa de Pós-Graduação - )

CAMARGO, REGINA CELI TRINDADE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

CAMARGO FILHO, JOSÉ CARLOS (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO - UNESP)

WATANABE, ADRIANA YUKIE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO - UNESP)

KOIKE, TATIANA EMY (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

Estudos mostram que o perfil biométrico sofre alterações com o processo de senescência, desta forma animais 
idosos apresentam certa propensão à obesidade, e também uma relativa hipotrofia muscular gerada pela 
diminuição da demanda funcional. Comparar o perfil biométrico por meio da relação massa muscular/massa 
corpórea de ratos adultos e idosos. Foram utilizados 18 ratos machos Wistar (Rattus novergicus) mantidos no 
biotério do Laboratório de Análise da Plasticidade Muscular da Faculdade de Ciências e Tecnologia de 
Presidente Prudente - FCT/UNESP. Os animais foram acondicionados em gaiolas coletivas, sob condições 
controladas de temperatura (22±2ºC) e umidade (50±10%) e ciclo claro/escuro de 12 horas (7-19h), com acesso 
à água e alimentação padrão ad libitum. Os animais do grupo adulto (GA) foram mantidos no biotério até 
completarem cinco meses de idade e do grupo idoso (GI) 15 meses. Após completarem a idade, os animais dos 
dois grupos foram eutanasiados por meio de dose excessiva de cloridrato de ketamina e cloridrato de xilazina via 
intraperitoneal, seguindo os princípios éticos em pesquisa animal. Em seguida, foram realizadas medidas da 
massa corpórea por meio de balança de precisão e iniciado procedimento cirúrgico para coleta do músculo 
gastrocnêmio direito, sendo realizada a mensuração de sua massa. Posteriormente, foram realizados cálculos 
para o índice de massa muscular em relação à massa corpórea e multiplicados por 103 para apresentação dos 
dados. Os resultados obtidos foram analisados pelo programa estatístico SPSS 17.0 for Windows, sendo 
aplicado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Para estabelecer comparações entre os grupos foi utilizado 
teste t para amostras independentes, utilizando nível de significância de p<0,05. Os resultados são apresentados 
como média e desvio-padrão, sendo para a massa muscular 2,595±0,420 para o grupo adulto e 2,994±0,236 
para o grupo idoso. Em relação à massa corpórea, os resultados obtidos foram 404,82±62,21 para o grupo 
adulto e 572,36±43,30 para o idoso. O índice da relação foi de (6,422±0,477)x10-3 e (5,244±0,389)x10-3, sendo 
observada diferença estatisticamente significante (p<0,001). Com o envelhecimento ocorre um déficit lento e 
progressivo no número de fibras musculares e, consequentemente, na massa muscular que é substituída por 
colégeno e gordura. Essa perda degenerativa do tecido muscular é caracterizada pelas proteínas miofibrilares 
representando aproximadamente 85% do volume da fibra muscular. Alterações desequilibradas entre a síntese e 
a degradação de proteínas musculares associado ao processo de senescência interferem portanto, na massa 
muscular e no perfil biométrico. Os animais idosos apresentaram índice de massa muscular/massa corpórea 
inferior aos animais adultos, desta forma podemos inferir que o processo de senescência induz alterações no 
padrão biométrico.  
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE GESTANTES ATENDIDAS NO PROJETO DE EXTENSÃO: 

FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA GESTAÇÃO 
  MURIANO, KARINA LEVORATO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
SILVA, MAIARA CRISTINA CELIÃO DA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
OLIVEIRA, ALESSANDRA KELLY DE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
SANTOS, ANA ALICE SOARES DOS (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
ROCHA, SARAH BERNARDO DA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
GARDINELLI, ANA CLAUDIA MALAFAIA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
FIGUEIRA, JESSICA IBDE JAQUIEL (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
MANTOVANI, ALESSANDRA MADIA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
FREGONESI, CRISTINA ELENA PRADO TELES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)
CARMO, EDNA MARIA DO (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO 

- UNESP)
Na história da saúde pública brasileira, a atenção materno-infantil tem sido considerada área prioritária, com 
destaque para os cuidados durante a gestação. Em nosso país, diversos estudos elegeram como foco a 
avaliação da atenção à saúde da mulher, em particular da assistência às gestantes. Atualmente, há uma 
crescente demanda da abordagem fisioterapêutica na saúde da mulher e, portanto a Faculdade de Ciência e 
Tecnologia de Presidente Prudente criou em 2009 um programa de atendimento humanizado de Fisioterapia 
Aquática na Gestação, esse atendimento é pioneiro na região de Presidente Prudente. Identificar o perfil das 
gestantes atendidas no programa de fisioterapia aquática da FCT/UNESP. As gestantes foram encaminhadas 
por médicos ginecologistas/obstetras e informadas sobre o objetivo do projeto e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNES (n.308/2008). A 
hidroterapia aquática é realizada em piscina coberta e aquecida, com temperatura entre 28ºC e 34ºC, duas 
vezes por semana, com 50 minutos de duração. A sessão é divida em: alongamento, aquecimento, exercícios de 
fortalecimento muscular, mobilizações articulares, massagem para soltura muscular e relaxamento. Antes e após 
as sessões são verificados os sinais vitais e aplicação da escala de Borg e EVA. Foram atendidas 165 gestantes 
com idade média de 27 anos, idade média gestacional de 22 semanas e IMC médio de 30. Quanto ao estado 
civil 67,28% eram casadas, 31,77% eram solteiras e 0,93 % viúvas. A respeito da escolaridade 55% tinham o 
ensino médio completo, 18% superior incompleto, 18% superior completo e 9% fundamental completo, 50% 
trabalham e somente 4% eram fumantes. O número de sessões realizadas até o parto foi de 24 sessões. A 
freqüência cardíaca inicial ficou em torno de 87,3 bpm e a final de 87,7 bpm e os níveis de pressão arterial 
média inicial 100/60 mmHg e final de 103/63. A importância de estudos na identificação de perfil de uma 
população serve para a criação de políticas públicas voltadas para a mesma. No estudo de Nascimento (2005) 
em Guaratinguetá-SP a média de idade das gestantes é de 24 anos, 22,9% eram fumantes, 16,3% trabalhavam, 
79,7 eram casadas, mostrando resultados parecidos com o presente estudo. Outro estudo realizado por Pinto, 
et. Al (2005) em Teresópolis- RJ,apresentou resultados divergentes do nosso estudo, 63% encontravam-se na 
idade de 14 a 18 anos, 52% haviam concluído somente o ensino fundamental, 20% eram fumantes e 36,4% 
trabalhavam. Os resultados apontam que o perfil das gestantes é variável de acordo com a região avaliada, 
podendo estar associado com a cultura e condição social em que ela vive e que projetos de extensão em 
Universidade são bem vistos pelas diferentes classes sociais.  
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PREVALÊNCIA DE DESCONFORTO MÚSCULO-ESQUELÉTICOS EM GESTANTES PARTICIPANTES 
DO PROJETO DE EXTENSÃO: FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA GESTAÇÃO 

  SANTOS, ANA ALICE SOARES DOS (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

SILVA, MAIARA CRISTINA CELIÃO DA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

OLIVEIRA, ALESSANDRA KELLY DE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

MURIANO, KARINA LEVORATO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

ROCHA, SARAH BERNARDO DA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

GARDINELLI, ANA CLAUDIA MALAFAIA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

FIGUEIRA, JESSICA IBDE JAQUIEL (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

FREGONESI, CRISTINA ELENA PRADO TELES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO - UNESP)

CARMO, EDNA MARIA DO (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO 
- UNESP)

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: Durante a gestação ocorrem mudanças que geram desconfortos ou dor 
causando limitações nas atividades de vida diária ou profissional. O desconforto músculo-esquelético é mais 
frequentes ao final da gestação e cerca de 25% apresentam ao menos sintomas temporários. A lombalgia surge 
em pelo menos 50% das gestantes da população mundial. A mudança do centro de gravidade, a rotação anterior 
da pelve, o aumento da lordose lombar e da elasticidade ligamentar são os principais responsáveis pelos 
desconfortos musculares. OBJETIVOS: Identificar a prevalência de desconforto músculo-esqueléticos durante a 
gestação. MATERIAL E MÉTODOS: De acordo com os critérios éticos aprovados pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da FCT/UNESP (protocolo 308/2008), as gestantes foram avaliadas inicialmente pela anamnese, 
exame físico e um questionário de desconforto no qual a voluntária deveria apontar em um desenho da figura 
humana o local e a intensidade da sua dor ou desconforto muscular. RESULTADOS: Participaram do projeto até 
o momento, 101 gestantes com média de idade de 27 anos. A dor esteve presente em 68% no músculo trapézio 
e 28% no esternocleidomastóideo, 37% referiram dor no ombro, 21% dor na região escapular, 49% dor lombar, 
22% na região glútea e 19% nos membros inferiores. DISCUSSÃO: Pesquisas anteriores apontam que 70% das 
mulheres grávidas apresentam dor lombar, e corroboram com a presente pesquisa na qual 69,57% das 
gestantes apresentaram dor lombar. Estes mesmos autores encontraram que 5,6% das gestantes referiram dor 
na região cervical, diferente do 68% encontrado neste estudo. Um aspecto relevante com relação à dor lombar é 
que quanto mais avançada à gestação, maior o nível da dor. Este dado não corrobora com os resultados de 
alguns estudos que demonstraram maior prevalência de dor lombar em gestantes com até 12 semanas com 
decréscimo no decorrer da gestação. CONCLUSÕES: Houve uma prevalência de desconforto musculo-
esqueléticos nas gestantes avaliadas com predomínio na região cervical seguido da lombar. Esses achados 
sustentam a importância da intervenção fisioterapeutica no atendimento pré-natal para diminuição do quadro 
álgico e melhora da qualidade de vida de gestantes.  
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PROGRAMA PÉ DIABÉTICO: RETROSPECTO DE 2009-2011 
  CANHOLI, MARIANA BONFIM (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)
MANTOVANI, ALESSANDRA MADIA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
FORTALEZA, ANA CLAUDIA DE SOUZA (Aluno de programa de Pós-Graduação - )

GENONI, DAYANE ANDRADE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO - UNESP)

FREGONESI, CRISTINA ELENA PRADO TELES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO - UNESP)

FARIA, CLAUDIA REGINA SGOBBI DE (Professor - )
NOZABIELI, ANDRÉA JEANNE LOURENÇO (Demais participantes - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
MARTINELLI, ALESSANDRA REZENDE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO - USP)
CAMARGO, MARCELA REGINA DE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO 

SUL - UNICSUL)
FERREIRA, DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
CARMO, EDNA MARIA DO (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO 

- UNESP)
LARRUA, VALERIA ANDREA ALEGRIA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

A neuropatia periférica diabética (NPD) é uma complicação do diabetes mellitus e pode gerar nos pés disfunção 
nervosa de nível autonômico, sensitivo e motor. O programa pé diabético, que atua na cidade de Presidente 
Prudente (SP) desde 2007, mantém uma campanha permanente de orientação por meio de material informativo 
que é distribuído em hospitais e clínicas. Com isso é possível orientar e prevenir complicações nesta população. 
O objetivo do trabalho é relatar os dados coletados pelo programa Pé Diabético nos últimos três anos e, por 
eles, fazer a prevenção de complicações da NPD. O estudo passou por aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa (protocolo nº 51/2010). As avaliações consistem na coleta de dados pessoais e antropométricos, 
história da doença, avaliação da sensibilidade somatossensitiva por monofilamentos SORRI-BAURU®, perfusão 
sanguínea por oxímetro, índice tornozelo/braço por doppler vascular e avaliação de força muscular isométrica 
por dinamometria. Nos últimos três anos foram avaliados 150 sujeitos (2009: 30; 2010: 66; 2011: 54), que foram 
divididos em 3 grupos: neuropata=GN (2009: 21, 2010: 9, 2011: 10), diabético sem NPD=GD (2009: 9, 2010: 35, 
2011: 16) e controle=GC (2010: 22, 2011: 28). Todos diabéticos (com/sem NDP) apresentavam diabetes tipo 2. 
Em 2009 a glicemia do GN e GD foram, respectivamente, 193,7 e 218,8mg/dl. Em relação ao teste de força 
muscular (em Kg) o GN obteve 5,21 e 4,61 para os dorsiflexores direito e esquerdo e 15,75 e 17,69 para 
plantiflexores direito e esquerdo, o GD obteve 6,74 e 5,42 para os dorsiflexores direito e esquerdo e 19,06 e 
19,24 para os plantiflexores direito e esquerdo. Em 2010 a glicemia dos grupos GN, GD e GC foram, 
respectivamente, 170,8, 194,9 e 128,1mg/dl. Em relação ao teste de força muscular, o GN obteve 4,5 e 5,55 
para os dorsiflexores direito e esquerdo e 12,5 e 12,6 para plantiflexores direito e esquerdo, o GD obteve 8,3 e 
7,5 para os dorsiflexores direito e esquerdo e 18,4 e 20,1 para os plantiflexores direito e esquerdo, o GC obteve 
6,83 e 5,6 para os dorsiflexores direito e esquerdo e 17,6 e 20,35 para os plantiflexores direito e esquerdo. Em 
2011 a glicemia do GN, do GD e do GC foram, respectivamente, 182,2, 165,2 e 139,5mg/dl. Em relação ao teste 
de força muscular o GN obteve 4,85 e 4,03 para dorsiflexores e 12,8 e 15,15 para plantiflexores, o GD obteve 
8,66 e 7,69 para os dorsiflexores direito e esquerdo e 15 e 17,47 para os plantiflexores direito e esquerdo, o GC 
obteve 8,85 e 7,9 para os dorsiflexores direito e esquerdo e 19,14 e 18,78 para os plantiflexores direito e 
esquerdo. A glicemia é crescente respectivamente aos grupos GC, GD e GN e que a força muscular obedece a 
uma relação inversa, de modo que é menor no GN em relação aos demais. Estes dados apontam a importância 
de uma atenção específica para a prevenção da neuropatia periférica nesta população e, diante da 
epidemiologia da doença, poderá contribuir com a sobrevida de milhões de sujeitos.  

 

 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 405

ENAEXT 2011  
 
POSTER  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE

FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

 

 
PROJETO DE OFICINA DE MEMÓRIA E REFLEXÃO SOBRE O ENVELHECIMENTO HUMANO 

  MONTANHEIRO, MARIA JÚLIA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

OLIVATO, THAIRYNE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

CRANCIANIVOV, CAMILA SANT´ANA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

CHAGAS, ELIANE FERRARI (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO - UNESP)

CONVERSO, MARIA ESTELITA ROJAS (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

Ao longo da vida, o ser humano é marcado pela aquisição de muitas experiências e vivências que irão se 
acumular e garantir um desenvolvimento nos mais diferentes aspectos. As condições de memória e cognição e 
todos os aspectos que envolvem essa capacidade podem ser aprimoradas, mas também afetadas pelo processo 
de envelhecimento natural ou em doenças. Baseado nessas condições e na necessidade da população de 
idosos, o projeto foi desenvolvido visando a estimulação e manutenção da memória. O presente projeto teve por 
objetivo estimular e melhorar a memória e cognição em idosos utilizando atividades e jogos. A oficina acontece 
no Núcleo Morumbi da FCT/UNESP onde os idosos comparecem às atividades semanais durante uma hora. 
Para o início das atividades, foram realizados testes de memória sendo estes Mini Exame de Estado Mental e 
um instrumento chamado Teste de Memória adaptado de Alvarez (2004). A partir dos resultados destes testes, 
foram planejadas atividades integrando jogos, atividades de lógica e memorização, histórias e repetições, entre 
outros. No plano, houve orientações e atividades para serem realizadas em casa com o objetivo de manter o 
funcionamento neural e ativar a neuroplasticidade. Participaram do projeto, 10 idosos. Até o momento, os 
resultados foram qualitativos mediante a percepção dos participantes que descrevem como sentir melhora nas 
atividades diárias tais como lembrar e guardar informações e onde colocaram os seus pertences. Relataram 
ainda que, passaram a ter maior capacidade de realização das atividades. As orientações foram cumpridas 
como, por exemplo, dicas de anotações em bilhetes, recados em geladeira, manutenção de atividades 
programadas como palavras-cruzadas, caça-palavras, uso de mão não dominante, mudança de sequência de 
ações em casa entre outras. A prática da oficina de memória pode ser de grande valia para idosos com ou sem 
doenças relacionadas ao déficit de memória. Os relatos apontaram melhoras nas atividades gerais pela 
manutenção da memória em ações do cotidiano tal como descrito na percepção dos sujeitos. A proposta trouxe 
oportunidade aos participantes para treinarem a memória por meio de atividades previamente planejadas dentro 
de uma perspectiva da neuroplasticidade pelo processo de repetição e habituação o que já tem sido um conceito 
amplamente relatado na literatura. O projeto tem cumprido seu papel no estímulo e manutenção da memória, 
utilizou o conceito da neuroplasticidade como proposta de utilização de exercícios realizados continuamente e 
adaptados à vida dos idosos. Nesse sentido, tem contribuído para uma melhor qualidade de vida, bem como sua 
convivência no meio social.  
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RELAÇÃO DA TAXA METABÓLICA BASAL COM FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES 
  CABRERA, AMANDA SÍRIO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)
SILVA, NATÁLIA TURRI DA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
BONORA, TALYS NAOMI HARADA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
GIACON, THAIS ROQUE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)
COSTA, MARIANNE PENACHINI DA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
SOUZA, NAIARA MARIA DE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
BERNARDO, ALINE FERNANDA BARBOSA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
VANDERLEI, LUIZ CARLOS MARQUES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP)

A obesidade é um dos fatores de risco (FR) mais preocupantes para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares (DC), pois além de sua alta prevalência em diversas populações, está relacionado à ocorrência 
de outros FR . Diante disso o controle desse fator é fundamental e para isso são necessárias avaliações 
adequadas, sendo uma dessas a mensuração da taxa metabólica basal (TMB). Muitos estudos têm relatado que 
valores baixos da TMB podem contribuir para prevalência de altas taxas de sobrepeso e obesidade, e se 
relacionar com valores altos do peso da gordura, relação cintura quadril e baixos níveis de atividade física. 
Avaliar a relação do valor da TMB, obtido através da bioimpedância, com os fatores de risco de DC de 
voluntários que participam de um programa de reabilitação cardíaca no Centro e estudos e Atendimento em 
Fisioterapia e Reabilitação – CEAFiR. Foram analisados dados de 45 voluntários, divididos em dois grupos de 
acordo com os valores de TMB: o grupo TMBa, 18 indivíduos, com valores acima de 1444 cal/dia, e o grupo 
TMBb, 27 pessoas, apresentando valores abaixo desta média. Todos responderam ao questionário inicial para 
coleta dos dados pessoais e ao questionário de Baecke (para identificar o nível de atividade física - NAF). O 
teste de bioimpedância Body Fat Analyser BF 906 – Maltron, possibilitou valores do peso da gordura corporal em 
kg (PG), da TMB e do peso da massa magra em kg (MM). O risco de desenvolver DC foi calculado a partir da 
medida (métrica Sanny) da relação cintura-quadril (RCQ). Para determinar a normalidade dos dados foi utilizado 
o teste de Shapiro-Wilk e na comparação das variáveis entre os grupos foi utilizado o teste t de Student. Foram 
consideradas diferenças estatisticamente significantes quando o valor de “p” foi menor que 0,05. O grupo TMBa 
apresentou valores da RCQ de 1.003 ± 0.07442, PG de 29.839 ± 14.277, MM de 60.261 ± 7.631 e NAF de 5,908 
± 1,735. Já o grupo TMBb obteve valores de RCQ de 0.9685 ± 0.07848, PG de 25.926 ± 9.004, MM de 47.130 ± 
6.973 e NAF de 5.784 ± 1.742. A TMB apresentou relação significativa apenas com o peso da massa magra, 
resultado este já esperado visto que os valores dessa taxa são influenciados principalmente pela quantidade de 
massa magra no organismo. A TMB em relação ao outros fatores de riscos não houve relação significativa, 
resultado este diferente ao apontado por outros estudos. Tal achado pode sugerir que o aparelho de 
bioimpedância não seja o instrumento mais adequado para avaliação da TMB. Nesse contexto, este estudo 
aponta para a necessidade de maior questionamento acerca dos métodos já estabelecidos e amplamente 
difundidos frente a novas propostas de avaliação (bioimpedancia), que, entretanto, precisam ser validadas com 
métodos mais fidedignos para obtenção da TMB. Conclui-se que a TMB medida através da bioimpedância não 
se relacionou com os fatores de risco para DC.  
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VERIFICAR AS CATEGORIAS DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, 

INCAPACIDADE E SAÚDE (CIF) COM MAIORES COMPROMETIMENTOS DOS ATLETAS 
PRATICANTES DE BASQUETEBOL SOBRE RODAS 

  BENATTI, DANYELLE FERNANDA DE SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

MESSALI, FERNANDA CONTRI (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

PEIXOTO, LARA NERY (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

FORTALEZA, ANA CLAUDIA DE SOUZA (Aluno de programa de Pós-Graduação - )
ZINA, ANA LÚCIA GUIMARÃES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
CHAGAS, ELIANE FERRARI (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP)

A lesão medular é uma alteração na função e estrutura do corpo e compromete áreas ligadas a atividades da
vida e de participação social. A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 
contempla e analisa além da doença ou da lesão, inclui informações sobre a deficiência, a doença e se estende 
de modo a obter informações sobre as habilidades funcionais em quatro categorias: Funções do Corpo (FC); 
Estruturas do Corpo (EC); Atividades e Participação (AP) e Fatores Ambientais (FA). Verificar as categorias com 
maiores comprometimentos da CIF em atletas com lesão medular, jogadores de basquetebol sobre rodas. 
Foram avaliados 60 indivíduos, maiores de 18 anos, jogadores de basquetebol sobre rodas, com lesão medular 
sendo analisado a somatória das porcentagens dos qualificadores 3 (problema grave) e 4 (problema completo) 
para cada categoria. Para a categoria de fatores ambientais, utilizou-se a somatória dos qualificadores -3 
(barreira grave) e -4 (barreira completa). Na categoria FC, dos 14 códigos avaliados, apenas 3 apresentaram 
maior comprometimento, sendo os códigos de mobilidade das articulações (b710) apresentando somatória de 
43,3%, força muscular (b730) com 48,3% e movimentos involuntários (b735) com 46,7%. Na categoria EC, dos 
13 códigos avaliados, 4 apresentaram maior comprometimento, são eles medula espinhal e nervos periféricos 
(S120) com 55%, extremidade inferior (s750) com 56,7%, pelve (s740) e tronco (s760) que apresentaram 
somatória de 20% cada. Na categoria AP apenas um código dos 23 avaliados apresentou maior 
comprometimento, o andar (d450) com somatória de 46,7%. Já na categoria FA a somatória das porcentagens 
de maiores comprometimentos não foram muito significativas, sendo a maior de 28,3% para o código produtos e 
tecnologia usados em projeto, arquitetura e construção de edifícios para uso público (e150). No estudo, 
verificou-se um maior comprometimento nas categorias EC, FC e código andar da categoria AP, o que é 
esperado pela população em estudo. Já em fatores ambientais, compareceram barreiras que se referem a 
qualquer produto, instrumento, equipamento ou tecnologia adaptado ou especialmente projetado para melhorar 
a funcionalidade de uma pessoa incapacitada, porém não foi um percentual em maior destaque juntamente com 
políticas públicas. Analisando os resultados nota-se que a população avaliada apresenta comprometimentos que 
ocorrem pelas modificações provocadas pela lesão medular. Assim, os comprometimentos de maiores 
porcentagens são na maioria de estrutura e função do corpo. A CIF ainda não tem sido utilizada como avaliação 
direta, no entanto, pode subsidiar o diagnóstico situacional pela sua multidimensionalidade possibilitando 
enxergar a complexidade de atividades relacionada à lesão e não somente o comprometimento físico.  
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ANÁLISE DOS EFEITOS DA REABILITAÇÃO EQUESTRE NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE 

CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN 

  SANTOS, GABRIELI SALVATE DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
GOMES, MARIANA JANINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ROCHA, IDATIRE SHAIENE DAMARIS G. DOS S. (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
VALIENTE, ISIS DUARTE SILVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

LUSTOSA, SANDRA SILVA (Professor - UNOESTE)
FERNANI, DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ (Professor - UNOESTE)

LOPES, GABRIELA ANDRADE PIEMONTE (Professor - UNOESTE)

Introdução: A síndrome de Down (SD) é uma alteração cromossômica no par 21 devido a não disjunção durante 
a formação dos gametas. As crianças com SD apresentam uma restrição da motricidade global, por isso 
destaca-se a necessidade de um estudo que demonstre os efeitos da reabilitação eqüestre no desenvolvimento 
motor dessas crianças, somando-se assim evidências à literatura. Objetivo: Analisar os efeitos da reabilitação 
equestre no desenvolvimento motor de crianças com síndrome de Down. Métodos: A amostra será composta por 
10 crianças, entre 2 e 11 anos de idade, de ambos os sexos, com síndrome de Down (trissomia simples). Será 
aplicada a EDM pré e pós intervenção, que será realizada em 10 sessões, uma vez por semana, com duração 
de 30 minutos cada. Para a análise dos resultados, será utilizado o teste t pareado caso a distribuição seja 
paramétrica a para a análise de variância não paramétrica entre dois grupos utilizaremos o teste de Willcoxon. 
Serão considerados significativos os resultados em que p<0,05.  
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E DO PERFIL CLÍNICO NAS DIFERENTES 

FASES DO TRATAMENTO CONSERVADOR DE MULHERES COM INCONTINÊNCIA 
URINARIA DE ESFORÇO 

  MIRANDA, RUBIA CAROLINE FAVONI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
JESUS, LAÍS FERNANDA PEREIRA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

FERREIRA, ANA LAURA VILCHES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SOUZA, GABRIEL LUIZ DO NASCIMENTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

LOPES, GABRIELA ANDRADE PIEMONTE (Professor - UNOESTE)

A incontinência urinária de esforço acomete atualmente 50% das mulheres acima de 60 anos, proporcionando 
condições constrangedoras que deixam seqüelas psicossociais. O objetivo deste estudo é avaliar a qualidade de 
vida e perfil clinico do tratamento fisioterapêutico conservador em mulheres com IUE. Será realizado um 
levantamento de 50 prontuários de mulheres com diagnóstico de IUE, confirmado por meio do exame 
urodinâmico que concluíram tratamento fisioterapêutico na Clínica de Fisioterapia da Unoeste, no qual foi 
constituído por dez sessões de fisioterapia realizadas duas vezes por semana por trinta dias. O protocolo de 
tratamento fisioterapêutico realizado por estas pacientes constituiu de exercícios de fortalecimento para os 
músculos do assoalho pélvico, através da cinesioterapia convencional, tendo como base a contração e o 
relaxamento dos músculos do assoalho pélvico e dos músculos correlatos (abdominais, glúteos, adutores e 
abdutores do quadril). A análise da qualidade de vida será avaliada através do questionário de qualidade de 
Kings Health Questionnaire, e dos dados de perfil clinico retirado da ficha de avaliação fisioterápica antes e 
depois da realização do tratamento fisioterapêutico, ambos retirados dos prontuários das pacientes. Serão 
excluídas deste trabalho prontuários de pacientes com incontinência urinaria por urgência, incontinência urinaria 
mista, com cirurgia prévia de incontinência urinaria, e bexiga neurogênica. A análise estatística será 
confeccionada um banco de dados eletrônico. Serão discutidos os resultados descritivos expressos em valores 
absolutos, freqüências e proporções.  
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES PORTADORAS DE OSTEOARTRITE DE 

JOELHO SUBMETIDAS A HIDROTERAPIA 

  BRITO, INGRID KATHARY PERES DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
FREITAS, CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE (Professor - UNOESTE)

SILVA, RENATA CALCIOLARI ROSSI E (Professor - UNOESTE)
GOMES, MARINA JANINE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

PRADO, MAIARA LAZARETTI RODRIGUES DO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

A osteoartrite (OA) de joelho é uma doença crônica degenerativa que acomete a cartilagem articular, 
provocando alterações ósseas, dor e rigidez à movimentação. Acomete principalmente as mulheres e pode 
causar graves limitações funcionais, e um tratamento que esta comumente sendo indicado e a Hidroterapia por 
ter grandes resultados benéficos de várias doenças reumáticas. Justifica-se a realização deste projeto visando 
avaliar a qualidade de vida de mulheres portadoras de osteoartrite de joelho, onde a dor e a perda de 
capacidade funcional se fazem presentes. Associada a isso, a ingestão de medicamento é freqüente nesse 
grupo de pessoas com consideráveis efeitos colaterais, aumentando o fator de risco para o acometimento de 
outras doenças. Na busca de melhores alternativas que possam ser eficazes na redução das manifestações 
ocasionadas pela osteoartrite, e pelo fato da mesma ainda não ter cura, também é preciso a busca de dados que 
possam comprovar a eficácia de outros tratamentos alternativos, da qual as pacientes tenham sido submetidas 
tal como, o tema referido no presente trabalho, uma vez que a Hidroterapia é classificada no meio científico 
como uma alternativa eficaz, no tratamento da dor e da funcionalidade. Avaliar a qualidade de vida de mulheres 
portadoras de osteoartrite de joelho submetidas a um protocolo de exercícios associado à Hidroterapia. O 
trabalho será realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da Unoeste- Universidade do Oeste Paulista, no setor 
de Hidroterapia, durante o segundo semestre de 2011, onde será feita uma intervenção com um grupo de 
pacientes, formado por 15 mulheres com idade de 50 a 60 anos em horário previamente agendado. Serão 
selecionadas fichas de encaminhamento de indivíduos do sexo feminino, que procuraram a clinica de fisioterapia 
com diagnóstico de OA de joelhos, comprovada, por exame radiológico dessa articulação. O tratamento será 
constituído de 20 sessões de fisioterapia aquática, com freqüência de três vezes por semana e duração de 50 
minutos por sessão no período da tarde, formando-se grupos de no máximo 5 pacientes. O protocolo de 
exercícios que serão elaborados englobará cinco fases, sendo, porém, adaptado ao grau de dificuldade de cada 
paciente durante 2 meses. .  
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AVALIAÇÃO DOS PADRÕES DE MARCHA DE PACIENTES HEMIPLÉGICOS. 

  ZINA, ANA LÚCIA GUIMARÃES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

FORTALEZA, ANA CLAUDIA DE SOUZA (Aluno de programa de Pós-Graduação - )
FREGONESI, CRISTINA ELENA PRADO TELES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP)
CHAGAS, ELIANE FERRARI (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP)

As habilidades motoras encontram-se deficitárias nos pacientes que sofreram acidente vascular cerebral (AVC) e 
podem ser visualizadas durante a marcha, principalmente quando comparada à de adultos saudáveis, podendo 
apresentar uma diminuição da velocidade e assimetria espacial e temporal, trazendo limitações às atividades e 
diminuição da participação social destes indivíduos. A marcha hemiparética caracteriza-se por passos mais 
curtos, com maior duração do apoio e menor duração da fase de balanço no lado afetado. Em hemiparéticos, o 
membro inferior não consegue suportar completamente o peso durante a fase de apoio e não se projeta para 
frente durante a fase de balanço, realizando uma circundação, caracterizando uma marcha do tipo ceifante. 
Essa marcha gera uma perda funcional e uma maior dependência dos pacientes vítimas de AVC. Portanto, a 
avaliação postural é de grande importância para orientar um tratamento fisioterapêutico e traçar resultados. A 
baropodometria computadorizada é um método que permite realizar uma avaliação objetiva da mensuração das 
pressões em pontos anatômicos da superfície plantar com medidas precisas por meio de sensores pressóricos, 
fornecendo dados quantitativos através das pressões localizadas nas superfícies plantares e qualitativos através 
das linhas que demonstram passo a passo a trajetória do centro de gravidade durante a marcha. Avaliar o 
deslocamento lateral e descarga de peso durante a marcha em pacientes hemiplégicos, comparar as alterações 
de marcha de em hemiplégicos direito e esquerdo, classificados em leves, moderados e graves e analisar o 
desempenho nas atividades funcionais. O estudo será realizado com 30 sujeitos hemiplégicos ou hemiparéticos,
frequentadores do Setor de Neurologia do Centro de Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação 
(CEAFIR) da FCT/UNESP, Campus de Presidente Prudente, com histórico de doença cerebrovascular e com 
idade superior a 40 anos. Todos os sujeitos selecionados participarão da pesquisa mediante assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Protocolo CEP nº 63/11). Será aplicado o Índice de Barthel 
Modificado (Ibm) que avalia dez itens de atividades de vida diária e o Time Up And Go Test (TUGT), que avalia o 
equilíbrio. Será realizada uma avaliação postural por meio de uma pista de marcha (FootWalk Pro, AM CUBE, 
França) que analisa variáveis da marcha dinâmica.  
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DISFUNÇÕES URINÁRIAS EM PACIENTES PORTADORES DE ESCLEROSE MÚLTIPLA 

  CUZZATI, BRUNA ARAUJO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
FRIA, ANA MARCIA PINHEIRO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CALÉ, AMANDA ALBERTIN (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
COSTA, RAFAEL ALVES DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

LIMA, RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA (Professor - UNOESTE)
LOPES, GABRIELA ANDRADE PIEMONTE (Professor - UNOESTE)

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença do Sistema Nervoso Central (SNC), onde há uma degeneração da 
substância branca em que ocorre destruição da mielina (proteína fundamental na transmissão do impulso 
nervoso) por auto anticorpos, diminuindo assim o impulso nervoso. O diagnóstico da EM baseia-se nos sintomas 
apresentados pelo paciente, tempo de aparecimento e sinais ao exame físico. Na EM as alterações miccionais 
associadas podem apresentar-se num aspecto, desde hipocontratilidade detrusora e retenção urinária até 
hiperatividade detrusora, incontinência, sintomas irritativos e dissinergia (alterações musculares ou de grupos 
musculares que trabalham em concordância). O objetivo dessa pesquisa é identificar o tipo de disfunção urinária 
apresentado por mulheres portadoras de esclerose múltipla (EM). Serão avaliadas 4 pacientes portadoras de EM 
que frequentam a Clinica Escola de Fisioterapia da Universidade do Oeste Paulista- UNOESTE, situada no bloco 
E do Campus I, que se situa na Rua José Bongiovani, nº 700, na cidade de Presidente Prudente-SP. Essas 
mulheres serão encaminhadas com diagnóstico de EM, com queixas de disfunções urinárias, onde serão 
avaliadas através de uma anamnese ressaltando a queixa principal e uma avaliação física com análise de força 
dos músculos do assoalho pélvico (MAP) e avaliação funcional. Esta consiste na visualização da genitália 
externa, verificando a presença ou ausência de contração voluntária visível da musculatura do assoalho pélvico 
ao comando verbal. Os MAP também serão avaliados através de uma palpação vaginal, onde será evidenciado 
os tipos de graus de contração que a paciente apresenta. Grau 0 – sem contração perineal visível, nem a 
palpação (consiste na ausência de contração muscular), Grau 1 – sem contração perineal visível e discreta 
contração a palpação, Grau 2 – contração perineal fraca, tanto visivelmente quanto a palpação, Grau 3 –
contração perineal presente e visível, porém aplicado a resistência durante a palpação se torna opositora, Grau 
4 – contração perineal presente e visível, porém não resiste mais do que 5 segundos quando aplicado a 
resistência durante a palpação, Grau 5 – contração perineal presente e visível, durante a palpação resiste a mais 
de 5 segundos quando aplicado a resistência.  
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INFLUÊNCIA DA CINESIOTERAPIA NO EQUILÍBRIO ESTÁTICO E DINÂMICO DE GESTANTES 

  SAVIAN, NATHALIA ULICES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

MANTOVANI, ALESSANDRA MADIA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

PELAI, ELISA BIZETTI (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

CARMO, EDNA MARIA DO (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO 
- UNESP)

FREGONESI, CRISTINA ELENA PRADO TELES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO - UNESP)

A gravidez é um processo fisiológico que envolve adaptações no corpo da mulher. O sistema 
músculoesquelético sofre mudanças como: aumento das curvaturas da coluna vertebral, frouxidão ligamentar e 
principalmente alterações no equilíbrio corporal, tanto estático como dinâmico, o que pode reduzir a capacidade 
da gestante em executar as atividades da vida diária. Os exercícios, quando bem selecionados e orientados, 
promovem melhores adaptações biomecânicas ao corpo, promove melhores estratégias corporais durante os 
gestos realizados e evita quadro álgicos. Avaliar o equilíbrio estático e dinâmico de gestantes por meio de uma 
plataforma de baropodômetro, bem como a influencia da intervenção terapêutica com cinesioterapia nesses 
fatores. Serão avaliadas 20 gestantes (G1) do quarto ao oitavo mês de gestação e 20 mulheres (G2), como 
grupo controle. Será utilizada a plataforma de baropodometria Foltwalk para avaliar o equilíbrio estático 
(oscilação corporal) e dinâmico (parâmetros da marcha) dos grupos em dois momentos: antes e após a 
intervenção terapêutica. O protocolo de cinesioterapia, com duração de 60 minutos, será aplicado em três 
sessões individuais.  
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INFLUÊNCIA DA WII REABILITAÇÃO NO EQUILIBRIO DE ADOLESCENTES COM HEMIPLEGIA 

  SILVA, CAMILA RIBEIRO DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
RODRIGUES, SUELLEN GONÇALVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SIERRA, ARIANE DE OLIVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CABRERA, THAYS FERNANDA CASTILHO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

FERNANI, DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ (Professor - UNOESTE)
LIMA, RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA (Professor - UNOESTE)

A hemiplegia ocorre quando há comprometimento motor de um lado corporal. Sabe-se que não se trata de uma 
doença, mas uma seqüela neurológica devido a algum acometimento no sistema nervoso central, que gera 
diversos comprometimentos, entre eles, o déficit de equilíbrio. O equilíbrio corporal consiste em um fenômeno 
sensório-motor primordial para manter a postura, além de realizar os movimentos com harmonia. Adolescentes 
com hemiplegia, em determinada fase do tratamento, enxergam a fisioterapia convencional como desmotivadora 
e tediosa, comprometendo sua evolução. Este estudo justifica-se no sentido de apresentar a Wii Reabilitação 
como alternativa de tratamento para estes individuos, visto que é um recurso inovador, motivador e estimulador, 
facilitando a aderência do adolescente à reabilitação. O objetivo deste estudo é analisar os efeitos da Wii 
Reabilitação no equilíbrio estático de adolescentes com hemiplegia. A amostra será composta por 10 
adolescentes, entre 10 e 20 anos, de ambos os sexos, com hemiplegia desde a primeira infância. Será aplicado 
testes de equilíbrio da Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) pré e pós intervenção da Wii Reabilitação. Esta 
será realizada em 10 sessões, com duração de 30 minutos, uma vez por semana e serão divididas: 
alongamentos dos principais grupos musculares comprometidos na hemiplegia e posteriormente treinamento de 
equilíbrio através de três jogos do pacote de jogos Wii Fit. O exercício terá graus de dificuldade a serem 
vencidos pelo participante de acordo com a evolução do mesmo. Para a análise dos resultados, será utilizado o 
teste t pareado caso a distribuição seja paramétrica e para a análise de variância não paramétrica entre dois 
grupos utilizaremos o teste de Willcoxon. Serão considerados significativos os resultados em que p<0,05.  
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ABORDAGEM EQUOTERÁPICA MULTIDISCIPLINAR NO TRATAMENTO DE INDIVÍDUOS COM 

DISTÚRBIOS NEUROPSICOMOTORES 

  COSTA, JAQUELINE BATISTA DE OLIVEIRA (Professor - UNOESTE)
LUSTOSA, SANDRA SILVA (Professor - UNOESTE)

LOPES, GABRIELA ANDRADE PIEMONTE (Professor - UNOESTE)
ITO, REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES (Professor - UNOESTE)

CUNHA, LEANDRO ALVES DA (Professor - UNOESTE)
JUNQUEIRA, JOSÉ RICARDO CECILIO (Professor - UNOESTE)

AMBIEL, ANA CLAUDIA (Professor - UNOESTE)

Introdução e Justificativa: A equoterapia consiste em uma atividade baseada em técnicas de equitação, utilizada 
para o tratamento complementar na reabilitação neuropsicomotora de pessoas com necessidades especiais. A 
prática terapêutica e educacional deste método é, na maioria das vezes, realizada por uma equipe 
multidisciplinar, tendo como finalidade proporcionar aos praticantes benefícios físicos, psíquicos, educacionais e 
sociais. Nessa perspectiva, em março de 2010, foi inaugurado no Campus II da Universidade do Oeste Paulista, 
o Programa de Extensão Universitária denominado: “Atuação Multidisciplinar na Reabilitação Equestre”, 
vinculado à Pró-reitoria de Extensão e Ação Comunitária desta instituição. Para a criação deste programa foi 
construído um Centro de Reabilitação Equestre, onde o programa se desenvolve. Objetivos: O objetivo do 
programa é proporcionar aos acadêmicos dos cursos envolvidos, a oportunidade de atendimento a pacientes 
com distúrbios neuropsicomotores, além do manejo e cuidados especiais com o animal; oferecer aos futuros 
profissionais em processo de formação, oportunidade de desenvolver pesquisas sobre temas relacionados. 
Metodologia: no momento o programa tem a sua disposição dois cavalos que são utilizados como instrumento 
cinesioterapêutico e oferece atendimento a doze pacientes, dentre os quais destacam-se crianças, jovens e 
adultos, que são atendidos todas às terças-feiras por uma equipe multidisciplinar formada por acadêmicos e 
professores dos cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Pedagogia, Zootecnia, Medicina Veterinária, 
e Educação Física. Resultados: tem-se observado melhora significativa no aspecto psicomotor, cognitivo, 
afetivo, e social dos praticantes, uma vez que estes sujeitos evidenciam aumento da autoconfiança, da auto-
estima, do controle emocional e da autodisciplina. Além disso, observaram-se avanços na interação social entre 
paciente e seus pares e entre paciente e a equipe multidisciplinar. Conclusão: Estes resultados parciais 
permitem afirmar que, além dos benefícios em termos de qualidade de vida para seus praticantes, a equoterapia 
favorece a inclusão social dos indivíduos com distúrbios neuropsicomotores.  
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AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM CRIANÇA COM COLOSTOMIA SUBMETIDA À 

RECONSTRUÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO E GLÚTEO 

  GARDINELLI, ANA CLAUDIA MALAFAIA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

PELAI, ELISA BIZETTI (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

PAGOTTO, PRISCILA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

ROCHA, ANA PAULA RODRIGUES (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

FIGUEIRA, JESSICA IBDE JAQUIEL (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

SAVIAN, NATHALIA ULICES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

MANTOVANI, ALESSANDRA MADIA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

FREGONESI, CRISTINA ELENA PRADO TELES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO - UNESP)

CARMO, EDNA MARIA DO (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO 
- UNESP)

Paciente de 6 anos, sexo masculino, vítima de atropelamento, sofreu lesão da musculatura perineal e glútea e a 
região anal foi preservada. Foi submetido a intervenções cirúrgicas, de enxerto tecidual dos músculos da coxa 
posterior para reconstrução da região lesada e bolsa de colostomia. Foi encaminhado ao Centro de Estudos e 
de Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação - CEAFIR da FCT/UNESP para fortalecimento dos músculos 
pélvicos e acessórios à continência urinária como forma de preparação pré-operatória à cirurgia de retirada da 
colostomia para minimizar os riscos de Incontinência Fecal (IF), que pode ser causada por alterações sensoriais, 
musculares e neurogênicas. O tratamento na fisioterapia consiste de fortalecimento dos músculos pélvicos por 
eletroestimulação e cinesioterapia. Foi realizada uma avaliação dirigida ao responsável pelo paciente, contendo: 
dados pessoais, história clínica e sintomatologia; e exame físico em posição de decúbito ventral. Com 
observação da pele, cicatriz, trofismo muscular da região das nádegas, aspecto da região anal; e avaliadas a 
presença de dor, temperatura, tônus muscular, presença de contração voluntária glútea e a sensibilidade dos 
dermátomos correspondentes ao plexo sacral. Todos os procedimentos foram realizados na presença dos 
responsáveis. Como tratamento foi utilizada a eletroterapia perianal e a cinesioterapia, duas vezes por semana ), 
e foidurante três meses. O aparelho utilizado foi o Dualpex, 961 (QUARK aplicado com dois eletrodos de 
superfície nas primeiras 6 sessões e posteriormente quatro eletrodos de superfície, acoplados na região perianal 
próximo a fissura glútea e ventre dos músculos glúteos com o paciente despido parcialmente em posição de 
decúbito ventral. Para o despertar da musculatura utilizou-se frequência de 10 Hz, durante 15 minutos e para o 
reforço muscular, freqüência de 65 Hz, largura de pulso de 700μs, tempo de sustentação e de repouso de 8s, 
durante 35 minutos. A intensidade da corrente foi obtida de acordo com a sensibilidade do paciente, 
progredindo-se até o máximo suportado sem a sensação de desconforto. Durante todo o tempo de aplicação da 
corrente elétrica, o paciente manipula brinquedos permanecendo com as pernas estendidas. A cinesioterapia 
realizada consistiu em decúbito dorsal contrações abdominais, com os joelhos flexionados elevando-se o quadril 
(ponte), em decúbito lateral exercícios para adutores com resistência (bola) e abdutores com resistência do 
terapeuta; realizados de forma que o paciente não se cansasse ou sentisse desmotivação. Inicialmente o 
protocolo foi de uma série de dez repetições e conforme a adaptação do paciente, posteriormente duas séries de 
dez repetições. No decorrer do tratamento o paciente apresentou percepção do desejo de defecar com maior 
frequência, o que será um fator importante a ser preservado, após a cirurgia para retirada da bolsa de 
colostomia.  
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A literatura disponível em relação à fisioterapia no tratamento da incontinência fecal (IF) é em maioria referente à 
população adulta com pouca aplicabilidade em crianças. Este estudo de caso pretendeu mostrar uma proposta 
de avaliação e tratamento para IF infantil. O paciente L.A.P., 7 anos, com diagnóstico de IF decorrente de 
malformação anorretal e sacral, foi encaminhado para o Centro de Estudos e de Atendimentos em Fisioterapia e 
Reabilitação da FCT/UNESP. Realizaram-se duas avaliações: inicial e final ao tratamento. Um questionário 
abordou história clínica, sintomatologia, atividades de vida diária e exame físico com inspeção (trofismo muscular 
da região das nádegas, aspecto da região perianal) e palpação (tônus e sensibilidade superficial na região 
perianal/anal). No tratamento, a eletroterapia foi realizada por 20 minutos com um aparelho Dualpex 961 URO, 
com dois eletrodos de superfície acoplados na região perianal. Para reforço muscular: freqüência de 60 Hz, 
largura de pulso de 700μs, TOn e TOff de 8s. A intensidade da corrente foi obtida de acordo com a sensibilidade 
do paciente e pedia-se a ele a contração voluntária dos músculos da região glútea junto com a passagem da 
corrente. A cinesioterapia em posição de decúbito dorsal: com um dos joelhos fletidos realizava a flexão, 
abdução e adução de quadril alternadamente; contrações de retos abdominais; exercícios de ponte; exercícios 
resistidos com bola para músculos adutores e resistência manual para abdutores; e na posição ventral: extensão 
de quadril com joelhos em extensão alternadamente; contração do glúteo máximo associada a da região 
perianal. Inicialmente foram três séries de 20 repetições e posteriormente três de 30 repetições. O tratamento 
teve um total de 42 sessões com 50 minutos cada. Na avaliação inicial o paciente apresentava dados clinicos: 
perda de fezes: ao realizar qualquer esforço como levantar/carregar pesos, correr, dançar, rir, tossir/espirrar, ao 
comer, subir e descer escadas, andar de carro, durante o sono, com consistência liquida/pastosa e utilizava 
diariamente 13 fraldas; inspeção: hipotrofia dos músculos glúteo máximo e médio; palpação: hipotonia e leve 
diminuição de sensibilidade; na final o paciente apresentou dados clínicos: percepção do desejo de defecar, não 
utilizava fraldas e suas fezes apresentavam-se sólidas; inspeção: eutrofia dos músculos glúteo máximo e médio; 
palpação: aumento do tônus muscular da região glútea e melhora da sensibilidade. A qualidade de vida passou 
de regular para muito boa; a mãe relatou que o paciente tinha poucos amigos, muitas vezes se isolava com 
vergonha do problema, era calado, inseguro e pós-tratamento melhorou suas relações de amizade, estava mais 
seguro, dialogando e brincando mais. Conclui-se que o estudo conseguiu com satisfação mostrar uma proposta 
de avaliação e tratamento da IF infantil.  
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