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Hemiparéticos tratados em centros de reabilitação permanecem muito tempo inativos durante o 
tratamento e com poucas atividades físicas funcionais numa sessão de fisioterapia convencional. Há 
evidências que a Fisioterapia de Grupo em Circuito de Treinamento (FGCT) é capaz de aumentar a 
quantidade de tempo gasto com atividade física durante a terapia, contribuindo com o aumento da 
intensidade dos exercícios e consequentemente na funcionalidade dos hemiparéticos. O objetivo foi 
comparar o tempo ativo e inativo durante a FGCT Foram recrutados hemiparéticos atendidos no Centro 
de Atendimento de Fisioterapia e Reabilitação da UNESP de Presidente Prudente. Todos os voluntários 
foram informados sobre os objetivos e procedimentos do estudo e após concordarem com sua 
participação assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido que foi submetido ao Comitê de 
Ética da FCT (Número CAAE: 45076315.0.0000.5402). Para avaliar o tempo de exercícios ativos durante a 
FGCT foi utilizada uma filmadora sobre um tripé, colocada no espaço onde ocorreram os atendimentos. 
Para verificar a normalidade dos dados, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk e para comparar os tempos 
ativo e inativo durante as estações foi utilizado o teste t-student, considerando significante o valor de p 
< 0,05. A análise das gravações demonstrou que a duração média das sessões da FGCT foi de 43,53±2,42 
minutos. Sendo que 65,47 ± 5,01% do tempo foi gasto realizando exercícios ativos, e 34,52 ± 5,01% do 
tempo os hemiparéticos estavam inativos ou descansando (p < 0,05). Vários trabalhos têm demonstrado 
valores semelhantes aos encontrados no presente estudo, onde cerca de 40% das sessões de 
fisioterapia os hemiparéticos permaneceram em inatividade ou descansando. O baixo nível de 
mobilidade ativa nas terapias causa preocupação, pois este tempo deve ser maior para promover a 
melhora da função motora. Este estudo também demonstrou que as manobras mais simples durante as 
estações, foram as que os indivíduos permaneceram mais tempo executando a atividade sem 
interrupção e que os exercícios com maior sobrecarga por culminar na interrupção constante do 
exercício para descansar. Os resultados revelaram que o tempo ativo necessita ser aumentado para 
proporcionar melhores condições funcionais. Os resultados deste estudo demonstraram que a FGCT é 
uma alternativa terapêutica eficaz em proporcionar aos hemiparéticos um maior gasto de tempo 
envolvido em exercícios ativos do que inativos.         
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A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença hereditária e progressiva que compromete a 
funcionalidade do indivíduo e pode provocar disfunções na modulação autonômica. Apesar da 
importância da funcionalidade sobre o comportamento fisiológico, estudos que a associam com a 
modulação autonômica em indivíduos com DMD são inexistentes. Este estudo tem por objetivo avaliar o 
impacto do grau de funcionalidade de indivíduos com DMD sobre a modulação autonômica. Foram 
avaliados 59 adolescentes com DMD, os quais foram divididos, segundo a classificação da Escala de 
Vignos, em dois grupos: baixa (n=15; Escala de Vignos=2,8±1,4; 14,06±1,87 anos; 21,70±4,59 kg/m2) ou 
alta funcionalidade (n=16; Escala de Vignos=8,6±0,2; 16±1,55 anos; 22,75±5,65 kg/m2), considerando 
valores abaixo e acima da mediana da escala. Para análise da modulação autonômica, a frequência 
cardíaca foi captada batimento a batimento por meio de um cardiofrequencimetro (Polar RS800CX, 
Finlândia), com o indivíduo em decúbito dorsal por 20 minutos. Da série de intervalos RR obtida foram 
analisados 1000 intervalos nos domínios do tempo (RMSSD e SDNN) e da frequência (LF, HF e relação 
LF/HF). A comparação entre os grupos foi feita por meio da análise de covariância ajustada pela idade e 
índice de massa corporal com significância de 5%. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT/UNESP (CAEE: 68504417.2.0000.5402).  Não foram observadas 
diferenças estatisticamente significantes entre os grupos com baixa e alta funcionalidade para os índices 
de VFC tanto no domínio do tempo (RMSSD=32,23±16,86 vs. 33,77±17,26, p=0,38; SDNN=45,65±19,20 
vs. 53,11±27,51, p=0,26) quanto da frequência (LFnu=62,11±10,18 vs. 65,81±8,32, p=0,51; 
HFnu=37,69±10,14 vs. 34,06±8,31, p=0,52; LF/HF=1,92±1,45 vs. 2,13±0,89, p=0,98).  Estudos 
demonstram que a progressão da DMD promove diminuição da funcionalidade e o aparecimento de 
eventos cardíacos importantes. Entretanto, apesar da importância da funcionalidade sobre o 
comportamento de variáveis fisiológicas, os resultados desse estudo sugerem que ela não exerce 
influência sobre a modulação autonômica. Os maiores valores de LFnu e, consequentemente, menores 
de HFnu que foram observados em ambos os grupos, sugerem que esses indivíduos independente da 
funcionalidade apresentam um desequilíbrio autonômico com predomínio da modulação autonômica 
simpática, o que pode ter contribuído para que a funcionalidade não influenciasse a modulação 
autonômica. Os resultados sugerem que o grau de funcionalidade de indivíduos com DMD não 
influencia a modulação autonômica.         
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A dor lombar (DL) é uma condição musculoesquelética que afeta a maioria da população mundial. 
Estudos prévios mostraram que pacientes com DL gastam mais tempo em comportamentos sedentários 
(CS), ou seja, atividades que tenham um gasto energético inferior a 1,5 METS. O CS pode ser avaliado 
por medidas subjetivas, como o Internacional Physical Activity Questionnaire, a partir da questão sobre 
o tempo sentado; e por medidas objetivas como o acelerômetro, instrumento que permite avaliar os 
padrões do CS bem como a duração e o tempo das atividades sedentárias. Até o momento são escassos 
na literatura estudos que investiguem o papel do CS no curso clínico da DL crônica não 
específica. Analisar o CS em pacientes com DL crônica não específica e sua influência na dor e 
incapacidade dos mesmos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o protocolo CAAE: 
36285414.4.0000.5402. Estudo transversal, incluindo pacientes com DL crônica não específica com 
idade entre 18 e 60 anos. Na primeira sessão foram coletados dados antropométricos/demográficos; 
intensidade e duração da dor (Escala Numérica de dor 0-10 pontos), incapacidade (Questionário de 
Roland Morris), medo de movimento, depressão e nível de atividade física, por meio de questionários. 
Os pacientes foram ainda orientados a utilizar o acelerômetro por 7 dias consecutivos, no mínimo 
10hrs/dia. A análise de regressão linear univariada e multivariada foi utilizada com dor e incapacidade 
como variáveis dependentes, tempo sedentário min/dia e tempo sentado como variável de interesse 
independente; sexo, idade, IMC, depressão e medo de movimento como covariáveis. A amostra final 
contou com 183 pacientes. A análise univariada demonstrou que gênero, tempo sedentário (min / dia), 
medo de movimento e depressão foram associados (p > 0,25) com dor. Porém o tempo sentado 
avaliado pelo IPAQ não foi associado com esta. Em relação ao desfecho incapacidade, nenhuma das 
variáveis foram associadas. As variáveis associadas às variáveis dependentes foram incluídas nos 
modelos multivariados. No modelo final para a dor como variável dependente, permaneceram como 
variáveis significantes gênero (B = 0,65; IC 95%: 0,07 a 1,2, R² ajustado = 7%), tempo sedentário (B = -
0,003; IC 95%: -0,005 a 0,000, R² ajustado = 7%) e depressão (B = 0,04; IC 95%: 0,01 a 0,08, R² ajustado = 
7%). Há evidências de que a inatividade física adotada por estes pacientes contribui ainda mais para o 
aumento da prevalência e incidência de dor e incapacidade. No entanto, nossos dados corroboram em 
partes com este estudo uma vez que o tempo sedentário se mostrou associado apenas com intensidade 
de dor, porém o mesmo não ocorreu com a incapacidade. A partir dos resultados do estudo é possível 
afirmar que pacientes com DL crônica não específica que gastam mais tempo em atividades sedentárias 
têm uma maior intensidade de DL. No entanto o mesmo não está associado com a incapacidade. 
Futuros estudos devem investigar o papel do CS na DL crônica em estudos longitudinais.         
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A Doença de Parkinson (DP), caracterizada pela destruição dos neurônios dopaminérgicos da substância 
negra compacta, provoca o desenvolvimento de sintomas motores como bradicinesia, rigidez muscular, 
instabilidade postural e tremor de repouso. Nesses indivíduos, tanto as atividades de vida diária (AVD's) 
como a cognição e funções motoras são prejudicadas com a evolução da doença, o que pode 
comprometer a sua qualidade de vida (QV). Avaliar a influência da evolução da DP na função motora e 
seu impacto sobre a QV em indivíduos com DP. Foram avaliados 28 indivíduos com DP, os quais foram 
divididos, segundo a classificação da Escala Unificada de Avaliação para Doença de Parkinson (UPDRS) 
na área do exame motor, em dois grupos: menor comprometimento (n=13; UPDRS=7,07±2,75; 
73,16±8,34 anos) ou maior comprometimento (n=15; UPDRS=17,00±6,34; 72,58±8,35 anos), 
considerando valores abaixo da mediana da UPDRS e valores que incluíram a mediana e acima dela. 
Para avaliação da QV foi aplicado o Questionário sobre a Doença de Parkinson (PDQ-39). Para 
comparação entre os grupos foi utilizado análise de covariância ajustada pela idade com significância de 
5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia - 
FCT/UNESP (CAEE: 71395617.7.0000.5402). Houve diferença estatisticamente significante entre os 
grupos com menor e maior comprometimento para os domínios da mobilidade (24,23±22,43 vs. 
53,33±34,62; p=0,01), AVD´s (21,47±21,77 vs. 44,16±22,70; p=0,01) e cognição (23,07±1,35 vs. 
37,91±13,25; p= < 0,01). Para os domínios bem-estar emocional (29,16±20,90 vs. 42,77±22,68; p=0,12), 
estigma (24,03±30,28 vs. 23,33±22,59; p=0,91), suporte social (62,82±20,30 vs. 49,44±29,11; p=0,14), 
comunicação (19,23±21,88 vs. 32,22±20,62; p=0,12) e desconforto (38,46±22,95 vs. 33,88±20,52; 
p=0,59) não houve diferença estatisticamente significante. Os achados desse estudo mostram que a 
evolução da DP na função motora promove impacto negativo sobre os domínios de mobilidade, AVD´s e 
cognição da QV obtida pelo PDQ-39. Achados na literatura corroboram com esses resultados, contudo é 
importante salientar que existem outros fatores que podem também influenciar a QV dos indivíduos 
com DP. Os resultados sugerem que quanto maior o comprometimento na função motora pior a QV nos 
domínios da mobilidade, AVD's e cognição em indivíduos com DP.    CNPQ     
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A doença de Parkinson (DP) é caracterizada como uma desordem neuro-degenerativa progressiva 
responsável por afetar o desempenho locomotor e gerar perda da independência funcional. A 
Fisioterapia em Grupo no formato de Circuito de Treinamento (FGCT) é um modelo de terapia que 
utiliza exercícios com tarefas funcionais específicas realizadas de forma intensiva, o que difere da 
fisioterapia convencional devido a sua configuração em grupo e com foco na repetição e progressão 
contínua de exercícios funcionais em uma série de estações em um circuito dirigido com intuito de 
melhorar o condicionamento físico e a mobilidade. Analisar se a Fisioterapia em Grupo no formato de 
Circuito de Treinamento (FGCT) foi capaz de promover o condicionamento cardiovascular em indivíduos 
com Doença de Parkinson. A Frequência Cardíaca (FC) de 09 indivíduos com doença de Parkinson com 
escala Hoehn e Yahr de 1 a 3 foi monitorada por meio de um monitor cardíaco portátil da marca POLAR 
RS400sdTM durante sessões de FGCT. A frequência cardíaca de treinamento (FCT) foi mensurada a 
partir das equações propostas por Karvonen. A classificação da intensidade dos exercícios foi realizada 
segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM). O trabalho foi aprovado no Comitê de 
Ética da FCT-UNESP (CAAE 34601014.4.0000.5402). O estudo foi realizado em 9 parkinsonianos com 
idade média de 72,43 ± 7,40 anos. A análise dos valores registrados pelo monitor cardíaco revelou que a 
FC de repouso foi 73,21 ± 9,03 bpm e FC máxima foi 147,57 ± 7,40 bpm. Durante a realização da FGCT 
nas 10 estações a FC média foi de 85,13 ± 11,04 bpm. Seis indivíduos apresentaram resposta cardíaca 
inferior a 20% da FCT e três apresentaram repostas entre 20-39% da FCT. Este estudo demonstrou que a 
maioria dos indivíduos com DP apresentaram respostas cardíacas abaixo de 20% da FCT, sendo 
classificado como muito leve. O exercício aeróbico na DP melhora significativamente a ação motora, o 
equilíbrio, a marcha, a qualidade de vida e as capacidades funcionais dos indivíduos com a doença, além 
de desencadear alterações relacionadas com a plasticidade do sistema nervoso central, incluindo 
sinaptogénese. Os resultados deste estudo demonstraram que a intensidade das atividades 
fisioterapêuticas realizadas durante a FGCT foi inferior a 20% da FCT na maioria parkinsonianos sendo 
classificado como um esforço muito leve.         
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NATÁLIA DAS NEVES ANDRADE  
 

As infecções respiratórias agudas são o principal motivo de consultas no setor de pediatria nos hospitais, 
responsáveis por 25% das condutas médicas e 90% do atendimento ambulatorial em crianças menores 
de cinco anos. A fisioterapia pode ser necessária e eficaz, pois promove uma melhora no quadro da 
criança, diminuindo o tempo de internação e risco de infecção com a piora do quadro. O atendimento 
deve ser humanizado, evitando um atendimento técnico, impessoal ou agressivo. Os profissionais 
devem saber que a doença acomete a criança integralmente, bem como seu desenvolvimento 
emocional. Deve-se minimizar o sofrimento da criança hospitalizada, promovendo saúde e alterando o 
mínimo possível o seu ritmo e desenvolvimento emocional. A ludoterapia é uma técnica na qual, o 
pensar como criança possibilita o tratamento, através da utilização de brinquedos, permite à criança a 
oportunidade de realizar brincando as atividades necessárias ao seu desenvolvimento. O objetivo é 
demonstrar que o tratamento fisioterapêutico com técnicas lúdicas e jogo do "faz de conta" pode 
contribuir na diminuição das resistências no tratamento em crianças hospitalizadas. A pesquisa 
aconteceu com as crianças hospitalizadas que recebiam tratamento fisioterapêutico respiratório, as 
quais eram de ambos os sexos e com diagnóstico de infecções respiratórias agudas. As crianças foram 
divididas em 2 grupos, Grupo 1 (G1), com idade de 10 meses a 2 anos, onde foi aplicado tratamento 
com técnicas lúdicas e Grupo 2 (G2), com idade de 3 anos e 1 mês a 4 anos e 6 meses, com aplicação de 
técnicas lúdicas associadas a linguagem do "faz de conta". Foi observado e registrado características que 
apontaram para uma diminuição de seis tipos de resistências nos 2 grupos utilizando as técnicas lúdicas 
e a linguagem do "faz de conta". A diminuição de resistência foi mais evidente no G2, pois esta faixa 
etária contribui para utilização da linguagem do "faz de conta" como presente na literatura, gerando 
desta forma para um resultado positivo com diminuição da resistência das crianças e uma melhor 
qualidade no tratamento fisioterapêutico. A análise dos resultados mostrou que a aplicação de técnicas 
lúdicas e a linguagem do "faz de conta" contribui de forma benéfica para o tratamento fisioterapêutico, 
pois permite à criança o tratamento e participação ativa deste. O tratamento foi realizado com bom 
aproveitamento das técnicas fisioterapêuticas e visível melhora da ausculta pulmonar.         
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INTRODUÇÃO: O acidente vascular cerebral (AVC) é considerado um dos maiores problemas globais em 
saúde pública, pois apresenta um grande impacto na saúde pública de todo o mundo. O 
comprometimento é caracterizado por deficiência motora, espasticidade e fraqueza muscular no 
hemicorpo contralateral à lesão cerebral. A fisioterapia em grupo no formato de circuito de treinamento 
(FGCT) tem mostrado ser capaz de melhorar a capacidade funcional de hemiplégicos sendo um modelo 
de terapia que utiliza exercícios e atividades específicas funcionais realizadas de forma intensiva, porém, 
para que a intervenção seja positiva o paciente deve aderir ao tratamento proposto, sendo necessária 
assiduidade durante o tempo de intervenção, para resultados satisfatórios é preconizado uma adesão 
mínima de 80%. O objetivo deste trabalho foi verificar as taxas de adesão de hemiparéticos crônicos 
submetidos a FGCT durante 24 semanas de intervenção. Foram analisadas as listas de presença dos 
hemiparéticos atendidos num centro de fisioterapia e reabilitação de Presidente Prudente. A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética da FCT-UNESP (CAAE: 45076315.0.0000.5402). Para a avaliação da 
porcentagem de adesão foi realizado um cálculo utilizando a subtração do número de sessões que o 
paciente se ausentou do número de sessões ofertadas no mês e depois multiplicou-se este valor do por 
cem e dividiu pelo número de sessões que foram realizadas. Participaram deste estudo 17 
hemiparéticos sendo que 4 apresentaram uma frequência até 50%, quatro 60%, dois 70%, sete ?80%. A 
adesão média dos participantes foi 69,5%. A porcentagem de hemiparéticos que fizeram 80% ou mais 
de adesão foi 41%. O presente revelou que uma minoria de hemiparéticos apresentaram mais de 80% 
de presença que é a média adequada que representa uma boa adesão. A adesão ao tratamento é de 
extrema importância e quando correlacionada com resultados clínicos apresentados observa-se que 
pacientes que apresentam uma maior porcentagem de adesão ao tratamento, tem melhores resultados 
clínicos. Os resultados deste trabalho revelam a necessidade da orientação e esclarecimento pelo 
fisioterapeuta sobre a importância da assiduidade ao tratamento para uma resolutividade adequada. Os 
resultados deste estudo demonstraram que a maioria dos hemiparéticos não apresentaram boa 
adesão.         
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A expectativa média de vida no Brasil cresce a cada ano, dado o melhor controle dos riscos ambientais e 
à melhora nas intervenções médicas preventivas. No entanto, muitos idosos têm que lidar com o peso 
de distúrbios como o declínio cognitivo e a síndrome da fragilidade, que podem levar a um declínio na 
realização de atividades de vida diária, alterando a sua independência. No entanto, acredita-se que a 
atividade física atua é essencial para prevenir o comprometimento físico e o cognitivo, melhorando o 
desempenho independente e eficaz de atividade de vida diária. Assim, o objetivo deste estudo foi 
comparar fragilidade e cognição entre idosas participantes de programa de atividade física preventiva e 
sedentárias. Estudo de natureza descritiva-correlacional e transversal. Foi realizada uma coleta com 
idosas ativas (GA) participantes Programa de Fisioterapia Preventiva em Geriatria e Gerontologia da 
UNATI de Presidente Prudente, com sessões de 60 minutos, 3 vezes por semana, com os seguintes 
aspectos alongamento, aquecimento, exercícios de fortalecimento, equilíbrio, flexibilidade, finalizando 
com uma dinâmica e relaxamento, e sedentárias (GS); grupo composto por moradoras da Associação de 
Atenção ao idoso da Vila da Fraternidade de Presidente Prudente. Aplicou-se os testes Edmonton Frail 
Scale (EFS) e o Mini Exame de Estado Mental (MEEM). Para análise estatística foi utilizado o software 
BioEstat 5.0, apresentando média e desvio padrão para caracterização das participantes. Após a 
subdivisão dos 2 grupos (G.A e G.S), foi utilizado o realizado teste t Student para duas amostras 
independentes, considerado significante quando p < 0,05. Foram avaliadas 64 mulheres, com média de 
idade de 71,78 ± 7,78 anos, do qual o GA (n = 32) foi 71,78 ± 7,78 e GS (n = 32) de 75,78 ± 7,29. Em 
relação à fragilidade, os resultados demonstraram que o GA apresentou resultado menor a favor da 
fragilidade no EFS em comparação com o GS. Quanto comparando o estado cognitivo das participantes, 
constou-se que o GA obteve melhor desempenho em relação a cognição, resultado que corrobora com a 
literatura, que entende que há uma associação entre fragilidade e baixo desempenho cognitivo, em 
idosos de faixa etária mais avançada, onde a prevalência de fragilidade e alterações cognitivas são 
maiores, evidenciando mudanças importantes na capacidade física e fisiologia do cérebro. O 
envelhecimento e o sedentarismo associado a fragilidade, pode comprometer a autonomia, levando a 
limitações funcionais, corroborando com achados de Lenardt et al, dessa maneira, é fundamental a 
prática de atividade física no processo de envelhecimento. Conclui-se que as Idosas participantes de 
programa de fisioterapia preventiva em geriatria e gerontologia, apresentam menores riscos de 
fragilidade e menor declínio cognitivo que aquelas que não o praticam.         
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Atualmente acontece um aumento gradativo de idosos no Brasil, sendo influenciado pelo avanço na 
área da saúde em termos de medidas preventivas, objetivando a melhoria da saúde e influindo na 
longevidade e na qualidade de vida dessa população. O processo de envelhecimento envolve uma 
diminuição da força e do volume muscular em conjunto com um aumento de tecido adiposo, o que gera 
debilidade nas capacidades físicas desses indivíduos. A prática regular de atividade física se mostra 
como importante fator de proteção aos efeitos deletérios do envelhecimento, auxiliando no controle do 
índice de massa corpórea (IMC) e no aumento ou manutenção da força muscular, bem como de outras 
habilidades físicas. O objetivo do presente estudo foi avaliar a força muscular de idosas praticantes de 
atividade física preventiva regularmente, segundo classificação do índice de massa corpórea. Foi 
realizado um estudo observacional, quantitativo, com mulheres de idade igual ou superior a 60 anos, 
todas participantes da Universidade Aberta a Terceira Idade, vinculadas ao setor de Fisioterapia em 
Gerontologia da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/UNESP) de Presidente Prudente - SP. O 
presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da FCT/UNESP sob o protocolo nº 
56496816.3.0000.5402. Foram coletados os dados antropométricos (peso e altura) para cálculo de IMC, 
bem como utilizada a Dinamometria de Preensão Palmar para avaliação da força muscular corpórea, 
sendo esses instrumentos aplicados apenas uma vez em todas as participantes, que foram divididas em 
3 grupos, de acordo com o resultado do IMC, sendo Grupo Abaixo (GAb, n=3) com mulheres com IMC 
abaixo de 22Kg/m²; Grupo Normal (GNo, n=17) que apresentaram IMC entre 22 e 27Kg/m²; e Grupo 
Acima (GAc, n=23) com as que apresentaram IMC acima de 27Kg/m². Foram avaliadas 43 mulheres com 
idade média de 73±7,7 anos. Quanto a força muscular, o GAb apresentou média de 24,8±0,7 para a mão 
direita e 25,7±3,0 para a esquerda; o GNo apresentou 24,3±5,6 para a direita e 23,1±3,8 para a 
esquerda; já o GAc obteve média de 25,3±4,2 para a mão direita e 24±4,5 para a esquerda. Esses dados 
indicam que todas as mulheres avaliadas apresentam bons níveis de força muscular, sem diferença 
estatística na comparação entre grupos (p > 0,2). Apesar de estudos indicarem influência negativa do 
aumento de IMC na força muscular, o presente estudo sugere que a prática regular de atividade física 
atua mantendo ou mesmo aumentando a força, independente de valores de IMC, o que está de acordo 
com estudos na literatura. Portanto, conclui-se que as idosas praticantes de atividade física 
regularmente apresentaram bons níveis de força muscular, independente do IMC.         
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ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE LESÕES EM JOVENS ATLETAS PRATICANTES DE HANDBOL E SEUS FATORES 
DE RISCO  
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CARLOS MARCELO PASTRE  
 

O incentivo e a prática de atividades físicas para os jovens é cada vez mais crescente , sendo o handebol 
uma modalidade amplamente conhecida e realizada por estes jovens atletas. Esta modalidade é 
conhecida por seu intenso contato corporal, além de contar com movimentos de dribles, passes e 
arremessos em alta velocidade, aumentando assim o risco de lesões desportivas (LD). Verificar a 
ocorrência de LD e analisar a influência de fatores de risco intrínsecos e extrínsecos em jovens 
praticantes de handebol. Foram recrutados 92 jovens atletas de handebol, competidores dos jogos da 
Juventude realizados na cidade de Presidente Prudente- SP. As informações sobre as LD e os fatores de 
risco foram quantificadas e caracterizadas por meio de um Inquérito de Morbidade Referida com 
informações retroativas à temporada corrente. Para a análise estatística foi utilizado o teste t de 
Student e o teste Mann-Whitney, além da estatística descritiva com o Teste de Kolmogorov Smirnov. 
Todas as conclusões foram descritas no nível de 5% de significância. O presente estudo foi submetido e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT/UNESP, sob 
número de parecer: 08/2010.  Dentre os 92 entrevistados, foi observada a incidência de 34 lesões em 33 
jovens, equivalendo a uma taxa ocorrência de 36% LD nesta população. Em relação aos fatores de risco, 
houve diferença estatisticamente significante somente para a variável idade (atletas lesionados: 17,12 ± 
1,69; não lesionados: 16,27 ± 1,36), na qual foi observada que atletas que tiveram algum tipo de lesão 
na temporada, apresentaram média de idade superior aos atletas não acometidos (p= 0,01). Neste 
resumo foi observado que a idade pode ser considerada um fator de risco intrínseco para as LD. Assim, o 
entendimento dos fatores que se associam as LD é de grande importância no âmbito da prevenção, pois 
a partir destas achados, medidas preventivas podem ser realizadas com maior eficiência. Conclui-se que 
em jovens atletas praticantes de handebol, o fator de risco idade está diretamente relacionado a 
ocorrência de lesões desportivas.         
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ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO 
SUBMETIDAS AO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO  

 
ALICE HANIUDA MOLITERNO  

JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA  
JORGE LUIS CASTRO DEMORI  

GABRIELA ANDRADE PIEMONTE  
 

A Incontinência Urinária (IU) é uma doença caracterizada por perda involuntária de urina, sendo este 
fator causador de constrangimento, isolamento social e que pode interferir no desempenho 
profissional, assim acometendo a Qualidade de Vida (QV) dos indivíduos. A fisioterapia tem evidenciado 
grande eficácia no tratamento da IU, tendo como um de seus principais objetivos o fortalecimento dos 
músculos do assoalho pélvico. Analisar a qualidade de vida antes e após intervenção fisioterapêutica em 
mulheres com Incontinência Urinária de Esforço (IUE).  Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
da Unoeste (protocolo- 2432). Foram avaliadas 18 mulheres (53,83±12,13 anos) diagnosticadas com IUE. 
Utilizou-se o Questionário King's Health (KHQ), que é composto por nove domínios para avaliar a QV. 
Foram realizadas 10 sessões individuais de fisioterapia com duração de 60 minutos cada sessão, e 
aplicado um protocolo de tratamento que apresentava como enfoque exercícios cinesioterapêuticos, 
como exercícios de Kegel e fortalecimento de músculos correlatos. Para verificar a normalidade dos 
dados utilizou-se o teste Shapiro Wilk e para a comparação antes e após, o teste Wilcoxon. Os dados 
foram expressos em média±desvio padrão e/ou mediana e intervalo interquartil 25-75%, com valor de p 
de < 0,05 para nível de significância.  Constatou-se melhora significativa da QV na maioria dos domínios 
do KHQ, sendo Percepção Geral da Saúde (p=0,0085), Impacto da Incontinência (p=0,0057), Limitações 
no Desempenho de Tarefas (p=0,0038), Limitação Física (p=0,0158), Limitação Social (p=0,0035) e Sono 
e Disposição (p=0,0096), com exceção de significância dos domínios Relações Pessoais, Emoções e 
Medidas de Gravidade.  Considerando o impacto que a IU causa na QV dos indivíduos, é relevante o 
enfoque nesse quesito, sendo o KHQ um instrumento validado e confiável para avaliar e acompanhar 
esta população, bem como analisar a eficácia dos tratamentos. Estudos relatam a melhora da QV de 
mulheres após 12 sessões de fisioterapia, apresentando melhora significativa em 8, dos 9 domínios do 
KHQ.  A intervenção fisioterapêutica mostrou-se eficaz no tratamento da IUE ao promover o 
restabelecimento da continência das pacientes, assim consequentemente melhorando sua 
QV.    Unoeste     
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ANÁLISE DA REDUÇÃO DO LINFEDEMA DE MULHERES SUBMETIDAS A MASTECOTOMIA E AO 
TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO  
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JORGE LUIS CASTRO DEMORI  

GABRIELA ANDRADE PIEMONTE  
 

Para os casos de mulheres mastectomizadas, a fisioterapia está demonstrando ser fundamental quando 
iniciada precocemente. O tratamento fisioterapêutico tem como objetivos, reduzir e controlar a dor no 
pós-operatório imediato e tardio, prevenir ou tratar linfedema e alterações posturais, promover o 
relaxamento muscular, manter a amplitude de movimento do membro superior (MS) envolvido. Analisar 
a eficácia do tratamento fisioterapêutico na prevenção e redução do linfedema. Estudo aprovado pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa da Unoeste (CAAE: 62871816.8.0000.5515). Foram avaliadas oito mulheres 
(57,25±11,76 anos), diagnosticadas com pós-operatório de câncer de mama. Foram realizadas sete 
sessões individuais de fisioterapia com duração de 60 minutos cada sessão, e aplicado um protocolo de 
tratamento que consistia em drenagem linfática manual do MS acometido por 20 minutos e após 
realizado o enfaixamento compreensivo com faixa elástica o qual permanecia por toda a terapia. Por 
fim, foram submetidas à intervenção fisioterapêutica com a modalidade cinesioterapia, baseada em 
alongamentos, exercícios ativos livres e exercícios ativos resistidos para membros superiores com a 
utilização de carga manual, halteres e faixas elásticas, no qual sua implementação ocorreu de acordo 
com a sensação subjetiva de esforço, ligeiramente cansativa. Foi avaliado a cirtometria inicial (CI) e final 
(CF) do MS com uma fita métrica de precisão de um milímetro, onde foi considerado três referências a 
cada seis centímetros a partir da fossa cubital. A normalidade dos dados foi verificada pelo teste Shapiro 
Wilk e para a comparação antes e após, para dados paramétricos o teste T de student e para dados não 
paramétricos o teste Wilcoxon. Os dados foram expressos em média±desvio padrão, com nível de 
significância de p < 0,05. Houve redução significativa da cirtometria após sete sessões, no qual 
apresentou CI e CF respectivamente de 28,19±2,77 centímetros (cm) e 26,94±2,61 cm de antebraço 
proximal (p=0,023), 24,88±1,68 cm e 23±2,52 cm de antebraço médio (p=0,018), 35,5±5,91 cm e 
32,88±5,37 cm de braço proximal (p=0,024), 33,44±5,85 cm e 31,38±4,37 cm de braço médio (p=0,011), 
31,06±4,73 cm e 29,56±3,77 cm de braço distal (p=0,049). Considerando a melhora do linfedema nas 
pacientes de pós-operação de câncer de mama, o tratamento fisioterapêutico mostrou-se eficaz após 
sete sessões. A intervenção fisioterapêutica mostrou-se eficaz no tratamento e recomendado na prática 
clínica.    Unoeste     
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ANÁLISE DA VELOCIDADE E ACURÁCIA DO MOVIMENTO EM INDIVÍDUOS APÓS AVE POR UMA TAREFA 
DE MEMBRO SUPERIOR  

 
ALICE HANIUDA MOLITERNO  
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FERNANDA VIEIRA BEZERRA  
GEIÉLI PAIXÃO DE ANDRADE  

TALITA DIAS DA SILVA  
TANIA BRUSQUE CROCETTA  

THAIS MASSETTI  
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO  

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI  
IBIS ARIANA PENA DE MORAES  

MARIA TEREZA ARTERO PRADO  
 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode acometer diversas funções, como a execução e o controle 
dos movimentos, que pode prejudicar a realização de atividades de vida diária.  Analisar a velocidade e a 
acurácia do movimento em indivíduos após AVE por uma tarefa em computador. Estudo aprovado com 
o número de CAAE: 63123116.7.0000.5515, no qual serão apresentados resultados parciais. Foram 
avaliados 18 indivíduos (4 mulheres e 14 homens) com sequela de AVE (média de idade: 58,94±13,32 
anos), sendo 8 com hemiparesia à direita e 10 à esquerda. Na Escala de Orpington, 6 indivíduos 
apresentaram classificação do AVE com ligeira gravidade, 11 com moderada e 1 grave, e a média na 
Escala de Avaliação Fulg Meyer foi de 71,75±16,96 pontos. A acurácia e a velocidade motora foram 
avaliadas pelo programa computacional "Fitts Reciprocal Aiming Task v.1.0 (Horizontal)", com uso de 
Índices de Dificuldade (ID) progressivos: ID2 (barras largas e próximas), ID4a (barras medianas e 
distantes), ID4b (barras finas e distância mediana) e ID6 (barras finas e distantes), sendo realizado três 
tentativas para cada ID, e assim obtido o tempo total de tempo/toques em segundos de cada 
tentativa. A análise dos dados encontra-se na forma descritiva. A amostra apresentou as médias 
ID2=3,76±3,97s; ID4a=4,70±3,78s; ID4b=4,82±3,93s e ID6=5,14±3,69s.  Assim, ao realizar a tarefa 
proposta, verificou-se um aumento no tempo de execução da tarefa, conforme foi exigido uma maior 
dificuldade para a execução desta, e foi constatado que os indivíduos apresentaram dificuldade com 
maior ênfase na acurácia em relação a velocidade, verificado ao comparar o ID4a com o ID4b e o ID6, 
onde estes exigem maior acurácia e os indivíduos executaram em maior tempo.  Foi verificado que a 
população com sequela de AVE apresentou déficit na velocidade e na acurácia do movimento, com 
ênfase na acurácia, observado pelo aumento na média do tempo de execução de um ID para o seguinte, 
progressivamente. Esse achado evidencia a presença de déficit do controle motor no AVE e reforça o 
quanto é importante a inclusão de diferentes tarefas com enfoque na velocidade e acurácia motora nos 
programas de reabilitação nesta população.    PROBIC - UNOESTE     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1089 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

ANÁLISE DO EQUILIBRIO ESTÁTICO E ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA EM IDOSAS PARTICIPANTES DE UM 
PROGRAMA PREVENTIVO EM GERONTOLOGIA  
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REGINA CELI TRINDADE CAMARGO  
 

Estudos mostram que a prática de atividade física pode prevenir ou diminuir os efeitos do 
envelhecimento, pois ajuda na melhora da flexibilidade, força e equilíbrio, que são fatores importantes 
para a prevenção de quedas, sendo que essa é uma das maiores causas de morte por causas externas 
em idosos. O equilíbrio é dado através da capacidade de manter a posição do corpo sobre a base de 
apoio, podendo ser de forma móvel ou estático. Para tanto, é necessário um controle do centro de 
gravidade do corpo enquanto ele se desloca sobre a base de apoio, portanto, a oscilação postural é 
importante por se tratar de uma medida funcional significativa, relacionada aos riscos de quedas na 
velhice. Um estado nutricional adequado também é um fator relevante para uma longevidade bem 
sucedida. A identificação precoce de uma desnutrição ou de um sobrepeso podem ser sinais de graves 
complicações, sendo importante quando detectados em uma avaliação, para uma adequação dos 
exercícios prescritos Diante disso, o objetivo do estudo foi avaliar o Equilíbrio Estático e o Índice de 
Massa Corpórea (IMC) de idosas participantes de um programa de fisioterapia preventivo em 
Gerontologia. Trata-se de um estudo transversal de caráter observacional, no qual foram avaliadas 45 
idosas, com média de idade de 72,84 ± 7,07 anos. Para análise do equilibro estático, foi realizado o Teste 
de Apoio Unipodal com os olhos abertos e fechados, e para o IMC foi utilizada a fórmula de peso x 
altura².  No teste de equilíbrio, as idosas apresentam uma média de 6,02± 4,71 seg com os olhos 
fechados, já com os olhos abertos a média foi de 22,02± 9,63 seg. Na análise do IMC, as idosas 
apresentaram média de 27,86± 4,7, o que representa um sobrepeso na maioria da população 
analisada. O presente estudo, vem de encontro à literatura, que afirma que os idosos também passam 
por momentos de transição nutricional, assim como em outras faixas etárias. Sendo necessárias, 
portanto a eles, orientações específicas enfatizando a importância de uma alimentação saudável, além 
da prática de exercício físico regular. Concordando também com outros estudos em relação ao 
equilíbrio estático, onde confirma a necessidade do exercício físico para retardar e prevenir os efeitos 
do envelhecimento, evitando assim graves complicações e uma vida dependente.  Conclui-se, portanto, 
que as idosas participantes deste programa de prevenção em Gerontologia possuem bons níveis de 
equilíbrio estático, porém, ainda precisam de uma orientação maior em relação a uma alimentação 
saudável para se obter o peso ideal.         
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ANÁLISE DO NÍVEL DE SAÚDE CORONARIANA EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR  
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KEREN LETTICE DE OLIVEIRA  

DAYANE ANDRADE GENONI CORAZZA  
ROMY BUCK SONODA  

FELIPE RIBEIRO  
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  

 
A prática de exercícios físicos pode influenciar fatores de risco cardiovasculares e, consequentemente, o 
nível de saúde coronariana. Programas de reabilitação cardiovascular se utilizam de exercícios físicos 
para tratamento de pacientes cardiopatas, portanto avaliar o nível de saúde coronariana de seus 
frequentadores é relevante. Além disso, determinar se o sexo exerce alguma influência na saúde 
coronariana pode permitir um melhor gerenciamento das atividades que são desenvolvidas nesses 
programas, principalmente as relacionadas a orientação. Avaliar o nível de saúde coronariana em 
frequentadores de programas de reabilitação cardiovascular e se esse nível é influenciado pelo 
sexo. Para realização desse estudo foram analisados dados de 50 pacientes que frequentam um 
programa de reabilitação cardiovascular, sendo 18 mulheres (36%; 68,61 ± 10,55 anos; 30,59 ± 4,75 
Kg/m²) e 32 homens (64%; 67,75 ± 11,36 anos; 28,35 ± 3,68 Kg/m²). A saúde coronariana foi avaliada 
pelo Questionário de nível de saúde coronariana baseado na plataforma My Life Check (American Heart 
Association). Para comparação do nível de saúde coronariana entre os grupos, inicialmente foi testada a 
normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro-Wilk e como os dados apresentaram distribuição 
normal foi aplicado o teste t de Student para dados não pareados. A significância ficou estabelecida em 
p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição (CAAE nº: 
35525714.9.0000.5402). Os pacientes que frequentam o programa de reabilitação cardiovascular 
apresentaram um valor médio de nível de saúde coronariana de 5,07 ± 0,93 com variação de 2,9 a 7,1. 
Não foi observado diferença estatisticamente significante para o nível de saúde coronariana entre 
homens e mulheres (5,22 ± 0,98 vs. 4,81 ± 0,79; p = 0,13302). O nível de saúde coronariana foi 
desenvolvido pela American Heart Association e fornece os valores por meio de uma escala com valores 
de 0 a 10 que fornece dados em referência a saúde coronariana de acordo com os hábitos de vida diária 
e índices como pressão arterial, histórico familiar, colesterol, glicemia, entre outros. Os pacientes 
avaliados apresentaram um nível de saúde coronariana de em média 5,07, o que sugere que esses 
pacientes apresentam um nível mediano de saúde coronariana e reforça a importância da realização dos 
programas de reabilitação cardiovascular com esses indivíduos. Os dados mostraram ainda que o nível 
de saúde coronariana nesses pacientes não sofre influência do sexo. Conclui-se que o nível de saúde 
coronariana dos frequentadores do programa de reabilitação cardiovascular avaliado é mediano e que o 
sexo não influenciou nesse nível.    PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX)     
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ANÁLISE DO RISCO DE TER DIABETES EM INDIVÍDUOS QUE REALIZAM ATIVIDADE FÍSICA LIVRE  
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O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), considerada uma das principais doenças crônicas no mundo, atinge 
cerca de 9 milhões (6,2%) de adultos brasileiros. Diversos são os fatores de risco (FR) para o DM2 dentre 
eles o histórico familiar, obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial (HA), idade, sexo e a glicemia 
elevada. A atividade física é uma estratégia de promoção da saúde e qualidade de vida fundamental 
para todo indivíduo e que pode contribuir para redução dos FR para desenvolvimento do DM2. no 
entanto, estudos envolvendo o risco que indivíduos que realizam atividades físicas livres têm de 
desenvolver DM 2 no futuro não foram encontrados, o que é fundamental para controlar e reduzir a 
gravidade dessa doença. O objetivo do presente estudo foi analisar o risco de ter diabetes em indivíduos 
que realizam atividade física livre no Parque do Povo em Presidente Prudente - SP. Foram analisados 
dados de 31 indivíduos, selecionados aleatoriamente, que praticam atividades físicas livres no Parque do 
Povo, os quais foram avaliados pelo questionário risco de ter diabetes, que consiste em perguntas sobre 
hábitos alimentares, predisposição hereditária em desenvolver a doença, realização de atividade física 
regular e FR para desenvolvimento do DM2. Os voluntários tiveram ainda mensurados o peso com uma 
balança digital e a altura com um estadiômetro para cálculo do índice de massa corporal (IMC) e 
classificação de obesidade segundo as recomendações das Diretrizes Brasileiras de Obesidade 
2009/2010. Estatística descritiva foi utilizada para análise dos dados. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (CAAE:17442413.0.0000.5402). Os indivíduos analisados 
apresentaram média de idade de 54,32±11,86 anos, IMC de 29,07±5,03 kg/m2, 35,48% são fumantes e 
38,71% tem o diagnóstico de hipertensão arterial (HA). Dos indivíduos analisados 22,58% consomem 
frituras, salgados e carnes gordas regularmente. Em relação ao risco de ter diabetes, 12,9% (n=4) 
apresentou risco baixo, 29,05% (n=9) risco pouco elevado, 19,35% (n=6) risco moderado, 25,80% (n=8) 
alto risco e 12,90% (n=4) risco muito alto. Os indivíduos analisados apresentaram idade elevada, IMC > 
25, alta prevalência de HAe tabagismo e um alto consumo de frituras, salgados e carnes gordas, 
condições consideradas FR para o desenvolvimento da DM2. Dos indivíduos analisados, 58,05% (n=18) 
apresentaram risco de moderado à muito alto em desenvolver diabetes, o que demonstra a necessidade 
das mudanças nos hábitos físicos e alimentares e a conscientização e o acompanhamento desses 
indivíduos por profissionais especializados, para reduzir e controlar FR da DM2. A maioria dos indivíduos 
analisados apresentam um risco considerável para o desenvolvimento de diabetes, e, devem ser 
incentivados e monitorizados quanto a prática de exercício físico e controle de FR para desenvolvimento 
de DM2.    Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)     
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O diabetes mellitus tipo ll (DM2) pode promover diversas alterações em órgãos e sistemas e favorecer o 
aumento da morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares. Nesse contexto, avaliar o risco de 
indivíduos que frequentam programas de reabilitação cardiovascular (PRC) de terem diabetes é 
fundamental, pois pode fomentar ações direcionadas a sua prevenção. Analisar e correlacionar o risco 
de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 (DM2) em 10 anos com a glicemia casual em frequentadores de 
PRC e comparar estas variáveis entre sexos. Foram analisados dados de 31 indivíduos, sendo 17 homens 
(55%; 72,1±9,4 anos) e 14 mulheres (45%; 66,9±13,2 anos), os quais tiveram o nível de glicemia casual 
analisado por meio da coleta de sangue capilar e responderam ao Questionário: Risco de ter diabetes (O 
questionário Finrisk da Finnish Diabetes Association foi adaptado à cultura e aos hábitos brasileiros). 
Para comparação das variáveis entre os grupos, como os dados apresentaram distribuição normal (Teste 
Shapiro Wilk), foi utilizado o teste t de Student para dados não pareados. A correlação de Pearson foi 
utilizada para correlacionar os valores de glicemia com a pontuação obtida pelo questionário. Foi 
utilizado para as análises estatísticas o software GraphPad InStat 3.0 (GraphPAd Instat, San Diego, CA, 
USA). Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (Proc. nº do CAAE: 35525714.9.0000.5402). Para 
a população geral os valores glicemia casual foram de 115,29±20,38 mg/dl e do questionário Risco de 
ter Diabetes foi de 14,68±3,77. Foi encontrada correlação positiva moderada (r = 0,4632) e significante 
(p = 0,0087) entre essas variáveis. Os valores encontrados de glicemia casual para os homens foi de 
110,71±21,97 mg/dl e para as mulheres de 120,86±17,42 mg/dl. A pontuação do questionário para 
homens foi de 15,29±3,64 considerado risco alto e para as mulheres de 13,93±3,93 considerado risco 
moderado. Nas comparações entre sexos não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significantes, quando comparado valores de glicemia (p = 0,1624) e pontuação de questionário (p = 
0,3240). Os indivíduos analisados foram classificados de risco moderado a alto para desenvolver DM2 
em 10 anos, em contrapartida, os valores de nível glicêmico ficaram abaixo da referência limítrofe 
(valores ? 200 mg/dl com sintomas clássicos), segundo o Consenso Brasileiro de Diabetes, para potencial 
diabéticos. A correlação positiva e significante entre os valores do questionário e a glicemia casual, 
sugerindo que quanto maior o valor de glicemia casual maior o risco de desenvolver DM2 em 10 anos. 
Não houve diferenças entre os sexos para essas variáveis. Destaca-se a importância de ações 
preventivas junto aos programas de reabilitação cardíaca visando o controle da glicemia. Valores 
elevados de glicemia casual está diretamente relacionado ao risco de desenvolver DM2 em 10 anos e 
não houve diferença entre os sexos para essas variáveis.    PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX)     
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Diversos estudos avaliam a resistência muscular localizada no dinamômetro isocinético sem levar em 
consideração o estado atual do participante em relação a sua percepção subjetiva de bem-estar. Nesse 
sentido, entende-se pertinente aplicar o questionário psicológico avaliando prontidão física e mental 
para o exercício, fadiga, vigor, sonolência e dor muscular. Associar os valores dos domínios do 
questionário psicológico com o tempo de execução de um teste de resistência à fadiga (TRF) no 
dinamômetro isocinético. O estudo está aprovado pelo comitê de ética da faculdade sob n° de CAAE: 
46617815.1.0000.5402. Participaram 19 jovens com idade compreendida entre 18 e 30 anos, 
aparentemente saudáveis. Anteriormente a sessão de teste, foram realizadas 3 sessões: orientação, 
apresentação de cargas e familiarização. O teste consistiu em realizar o máximo de repetições, livre de 
sinais e sintomas, na maior velocidade coordenativa e sempre mantendo o mesmo ritmo desde o início, 
podendo ser interrompido pelos avaliadores caso o participante caísse três vezes consecutivas ou cinco 
vezes espaçadas da linha determinada no monitor, servindo de feedback visual. Anteriormente ao TRF 
os participantes preencheram o questionário psicológico, sendo instruídos a assinalarem com um traço 
em uma escala visual analógica de 10 centímetros entre dois extremos, sendo um extremo indicando 
´´menos possível`` e outro extremo representando o ´´mais possível`` . A normalidade dos dados foi 
testada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov, e a correlação entre o questionários psicológico e o 
tempo do teste foi analisada pelo coeficiente de correlação de Spearman. Em relação ao tempo de 
execução do teste somente o domínio fisicamente pronto apresentou correlação moderada (r=0,371) e 
os demais domínios apresentaram baixa correlação, sendo mentalmente pronto (r=0,086), fadiga 
(r=0,133), vigor (r=0,170), sono (r=0,067) e dor muscular (r=0,015). O domínio fisicamente pronto 
parece ser o de maior entendimento quando referimos a sensações subjetivas de bem-estar, uma vez 
que ele pode dar ao indivíduo uma ideia geral de prontidão física, no entanto, a baixa correlação com os 
demais domínios pode ser devido à falta de entendimento durante o preenchimento ou a própria 
dificuldade de percepção corporal e sensações subjetivas. Conclui-se somente o domínio fisicamente 
pronto apresentou correlação moderada com o tempo de execução do teste.    Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)     
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ASSOCIAÇÃO ENTRE A QUANTIDADE DE COMORBIDADES E A PRESENÇA DE DOR LOMBAR CRÔNICA EM 
IDOSOS  
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MÁRCIA RODRIGUES COSTA FRANCO  

 
No Brasil, estima-se que até 2025 o número de idosos atingirá a marca de, aproximadamente, 32 
milhões, o que colocará o país na 6ª posição entre as populações mais idosas do mundo, em números 
absolutos. Essa mudança na pirâmide populacional gera grande desafio aos setores de saúde, uma vez 
que há um aumento crescente no número de doenças crônicas e de condições incapacitantes associadas 
ao processo de envelhecimento. A Dor Lombar é considerada a maior causa de incapacidade em grande 
parte do mundo e é uma condição prevalente nos idosos. Entretanto, essa faixa etária é geralmente 
excluída das pesquisas dessa área. As comorbidadades são fatores importantes na geriatria e comuns 
em idosos, exercendo impactos negativos na saúde. Deste modo, é válido examinar qualquer relação 
entre comorbidades e a Dor Lombar Crônica (DLC) nesse público. O objetivo deste estudo foi analisar se 
há associação entre o número de comorbidades e a presença de DLC em idosos. Estudo aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT/UNESP (CAAE: 
63835617.0.0000.540). Os dados foram obtidos através do Self Administered Comorbidity 
Questionnaire e uma questão sobre DL nos últimos três meses aplicados durante visitas censitárias no 
município de Presidente Prudente-SP. Foi realizada análise descritiva, sendo que foram utilizados média 
e desvio-padrão para dados descritivos e frequência para dados categóricos. Para verificar a associação 
entre DLC e comorbidades utilizou-se o teste qui-quadrado. 114 idosos foram classificados em dois 
grupos: grupo dor lombar crônica (GDLC) com 50 idosos, sendo 36 do sexo feminino e 15 do sexo 
masculino, com média de idade 73,10 (± 8) e índice de massa corpórea (IMC) 26,56 (±4,08) e grupo 
controle (GC) com 64 idosos, sendo 39 do sexo feminino e 25 do sexo masculino, com média de idade 
73,34 (± 8,21) e IMC 27,31 (±4,6). As comorbidades mais prevalentes foram hipertensão (67%), artrose 
(46%), diabetes (24%), depressão (21%) e cefaleia (20%). As comorbidades associadas foram agrupadas 
em 3 grupos: I, incluindo pessoas que possuíam de 0 a 3 comorbidades; II, de 4 a 7 comorbidades e III, 8 
ou mais comorbidades. Dos idosos que se encontravam no grupo I 67,7% pertenciam ao GC, no grupo II 
observou-se uma porcentagem de 51,3% de idosos do grupo GC, já no grupo III 84,6% dos idosos 
pertenciam ao GDLC. O teste qui-quadrado demonstrou que houve associação entre DL e comorbidades 
(X² 12,533 ; p valor = 0,002) e V de Cramer = 0,332 com p valor < 0,05.  Há estudos que apontam uma 
possível relação entre carga comórbida e relatos de dor, o que está de acordo com os nossos achados, 
pois houve uma associação entre DLC e número de comorbidades. Sendo que idosos com DLC 
apresentaram maior quantidade de comorbidades que o GC. Portanto a DLC em idosos mostrou estar 
associada à quantidade de comorbidades.         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1095 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

ASSOCIAÇÃO ENTRE GRAVIDADE DA LESÃO COM MECANISMO E RETORNO À PRATICA DO FUTEBOL  
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Ações preventivas por promoverem benefícios de prevenção sobre lesões musculoesqueléticas, 
articulares e ligamentares tanto para atletas, quanto para o orçamento público, parecem pertinentes o 
aprimoramento sobre tal questão. Para tanto, é necessário compreender como os diferentes 
mecanismos de lesão se relacionam à gravidade das mesmas e seu posterior retorno às atividades 
desportivas. Avaliar a relação da gravidade das lesões com seus mecanismos e retorno às atividades 
normais. A amostra foi composta por jogadores de futebol das subcategorias 15 e 17 (n=39). Os critérios 
de inclusão foram: idade entre 14-17 anos, estar participando dos jogos do Campeonato Paulista e 
treinar 15 horas semanais pela equipe. As coletas de dados ocorreram no Centro de Estudos e de 
Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFir),localizado em Presidente Prudente (SP). Os 
materiais coletados foram questionários referentes a presença ou ausência de lesão nos últimos oito 
meses. No caso afirmativo, era então questionado sobre sua gravidade, mecanismo e retorno ás 
atividades normais. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/UNESP) sob n° de CAAE: 59820016.9.0000.5402. Para a 
análise de mecanismo de lesão sobre a gravidade, o grupo moderado/grave apresentou diferença 
estatística quanto ao modo de lesão por contato direto em relação ao sem contato. Já em relação ao 
retorno às atividades normais foi observada diferença estatisticamente significante tanto para o retorno 
sintomático quanto assintomático na gravidade mínima/leve em relação à moderada/grave. Além disso, 
nesta última categoria, o retorno sintomático foi mais frequente e diferente estatisticamente do que o 
grupo mínimo/leve. Foram observados no presente estudo que a relação da gravidade da lesão 
moderada/grave foi mais predominante nas lesões por contato direto corroborando com os achados 
nos estudos prévios de Yard, onde verificou que o maior percentual de lesões é ocasionado por contato 
direto em decorrência de atividades agressivas por parte do adversário. Além disso, observou-se que 
todos os jogadores que apresentaram lesões desportivas modera/grave retornaram às atividades 
normais de maneira sintomáticas o que parece ser preocupante visto que a população deste estudo se 
trata de crianças e adolescentes que se encontram em período de desenvolvimento. Conclui-se que 
lesões com gravidade moderada/grave ocorrem com mais predominância por contato direto e o retorno 
as atividades normais ocorrem de forma sintomática nesta categoria.         
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A depressão é um dos maiores problemas de saúde pública, no Brasil atinge 11,1% das pessoas acima de 
60 anos, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 20131. A depressão nesses 
indivíduos pode ser oriunda de frustrações, perdas progressivas com, por exemplo, perda do(a) 
companheiro(a), da capacidade de trabalho, aposentadoria a qual diminui os recursos de sobrevivência, 
são fatores que comprometem a qualidade de vida e predispõem o idoso ao desenvolvimento da 
depressão2. A auto percepção de saúde compreende questões como saúde física, emocional e 
cognitiva3, sendo um fator importante para o indicador de mortalidade4.   Avaliar a associação dos 
sintomas de depressão na percepção de saúde de idosos de Presidente Prudente Os dados foram 
obtidos através da escala de depressão, Center For Epidemiologic Studies Depression scale (CSES-D), e 
da percepção de saúde, do questionário de qualidade de vida SF-36, aplicado durante visitas censitárias 
no município de Presidente Prudente-SP. Foram elegíveis para o estudo indivíduos residentes do 
município, com idade acima de 60 anos, de ambos os gêneros e que possuíam capacidade de 
compreensão dos questionários aplicados. Para análise dos dados, o teste de qui-quadrado foi utilizado. 
Este estudo foi aceito pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade Estadual Paulista "Júlio de 
Mesquita Filho" UNESP/FCT (CAAE: 63835617.0.0000.540). A amostra foi composta por 170 idosos com 
média de idade de 73 anos (±8,23), índice de massa corpórea de 27kg/m2(±9,10), 54% da amostra estão 
incluídos na classe econômica mais baixa e 53% completaram o ensino fundamental. Os idosos foram 
classificados de acordo com a pontuação total do questionário de depressão, sendo acima de 16 pontos 
pertencentes ao grupo com sintomas de depressão (28%) e abaixo de 16 pontos, grupo sem a presença 
de sintomas depressivos (72%). O teste de qui-quadrado demonstrou que houve associação entre os 
sintomas de depressão e percepção de saúde dos idosos (X2 29,08; p < 0,00) O estudo de Alves et al.4 
aponta uma relação positiva entre doenças crônicas, como a depressão com a percepção de saúde do 
idoso corroborando com os resultados do presente estudo. Conclui-se que sintomas depressivos estão 
associados com a piora da percepção de saúde dos idosos da cidade de Presidente Prudente.         
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A realidade virtual (RV) é uma ferramenta amplamente utilizadas nas áreas de reabilitação cognitiva e 
física de indivíduos. Ela pode ser útil também em intervenções com indivíduos saudáveis, já que é capaz 
de atrair maior atenção e engajamento ao processo de treinamento. Jogos ou atividades virtuais podem 
promover modificações no comportamento autonômico dos praticantes e compreender as alterações 
que a RV pode produzir é fundamental Realizar uma revisão sistemática da literatura sobre os efeitos 
que a RV promove na modulação autonômica cardíaca (MAC) em indivíduos saudáveis Foram utilizadas 
as bases de dados MEDLINE, COCHRANE, EMBASE E WEB OF SCIENCE, partindo dos registros mais 
antigos até agosto de 2016, utilizando os descritores referentes a ferramenta utilizada (RV, vídeo game, 
gameterapia, Kinect ou Nintendo Wii) e os seus efeitos sobre a modulação autonômica (sistema nervoso 
autônomo [SNA], sistema nervoso simpático, sistema nervoso parassimpático e variabilidade da 
frequência cardíaca [VFC]), assim como, os cruzamentos realizados com o operador boleano "OR" e 
"AND". Foram incluídos estudos que utilizaram a RV e verificaram a sua influência sobre a MAC em 
indivíduos saudáveis, independentemente do ano ou linguagem de publicação. Foram excluídos estudos 
com crianças (menos de 12 anos), com jogos de computador ou celular, editoriais, cartas ao editor, 
estudos de revisão e anais de eventos. Todas as etapas foram realizadas por dois avaliadores 
independentes A busca resultou em 11.692 referências, das quais 11.449 não estavam relacionadas ao 
assunto proposto. 243 resumos foram avaliados e 54 títulos foram selecionados para leitura completa, 
destes, seis estudos compuseram a revisão. Os estudos indicaram que a RV é capaz de promover 
alterações significativas na MAC de indivíduos saudáveis, principalmente no componente simpático do 
SNA. Além disto, foi possível observar que diferentes tipos de intervenções virtuais (violentas ou não) 
são capazes de promover diferentes balanceamentos no SNA, podendo proporcionar relaxamento e 
diminuição do estresse ou elevar as respostas de desgosto, o que repercute de modo direto nas 
oscilações da modulação autonômica. Altos períodos de exposição a jogos violentos induziram ao 
declínio de LF/HF e aumento de VLF, e baixos períodos de exposição apresentaram a tendência oposta A 
utilização da RV promoveu alterações significativas da MAC, principalmente no SNA simpático. Nos 
estudos analisados observou-se a ausência de exposição de dados algumas vezes, assim como pouca 
diversidade da população estudada (apenas indivíduos masculinos), e apenas índices de VFC no domínio 
da frequência foram utilizados para avaliar as alterações da MAC A RV promove alterações significativas 
na MAC e o tipo de atividade realizada (violenta ou não) gera respostas autonômicas divergentes. Além 
disso, o tempo de exposição ao jogo influencia as alterações da resposta autonômica         
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O membro superior de pacientes hemiparéticos por AVC vem ganhando mais atenção e cuidados dentro 
do processo de reabilitação, devido seu componente funcional. A Fisioterapia em Grupo no Formato de 
Circuito de treinamento (FGCT) é uma alternativa eficaz para a manutenção funcional de hemiparéticos 
crônicos e consequentemente, melhorar suas atividades de vida diária (AVDs). Avaliar a destreza motora 
funcional e a força de membros superiores de hemiparéticos crônicos submetidos FGCT. O estudo 
contou com a participação de hemiparéticos em atendimento com FGCT no Centro de Atendimento de 
Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) da Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Presidente 
Prudente. Foi realizada uma avaliação (AV1) utilizando, o teste de caixa de blocos (TCB) que avalia a 
coordenação de membros superiores, o nine holepegtest (NHPT) que avalia a destreza manual 
eadinamometria (DIN) que avalia a força de preensão palmar, e após 8 semanas de intervenção com 
FGCT foi realizada a segunda avaliação (AV2) utilizando os mesmos testes. Na análise estatística foi 
considerado significante o valor de p < 0,05. Foram avaliados 19 indivíduos hemiparéticos com idade 
média de 62,21 ± 9,69 anos. Na análise dos valores todas as variáveis foram avaliadas do lado parético. 
As avaliações da DIN demonstraram força palmar de 12,90J ± 8,92 na AV1 e 14,41 ± 10,06 na AV2. O 
NHP demonstrou no AV1 foi de 113,12s ± 102,25s e na AV2 foi de 142,05s ± 129,08s o tempo de 
execução. No TCB, a quantidade média de blocos transferidos foi de 23,95 blocos ± 15,21 blocos na AV1 
e 23,58 blocos ± 14,00 blocos na AV2. A análise estatística não demonstrou diferença significante entre 
as avaliações das variáveis estudadas. A avaliação precisa do membro superior permite determinar 
estratégias terapêuticas apropriadas e, sobretudo, discutir expectativas quanto à recuperação funcional 
junto ao paciente. A FGCT embora seja uma terapêutica utilizada na reabilitação não foi capaz de alterar 
a funcionalidades dos hemiparéticos estudados podendo estar relacionada com intensidade e os 
modelos de exercícios utilizados e o tempo de tratamento. A destreza, a coordenação e a força do 
membro superior parético de hemiparéticos crônicos submetidos aFGCT não foi capaz de alterar a 
função motora de membro superior de hemiparéticos.         
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JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO  
 

Considerando-se o aumento do envelhecimento em escala global, torna-se imprescindível para os 
profissionais da saúde a manutenção da qualidade de vida do idoso em todos os âmbitos, e com 
enfoque ainda maior nas questões cognitivas, relacionadas ao processamento de informações, por 
exemplo, no aprendizado, atenção, raciocínio e memória, estes que, apesar de sofrerem um declínio 
natural com o avançar da idade, devem ser minimizados por meio de intervenções teórico-práticas, e 
ainda, com o auxílio do exercício físico.1, 2, 3  Avaliar a cognição de idosas ativas participantes da 
Universidade Aberta à Terceira Idade em um intervalo de seis meses. Estudo longitudinal com idosas 
participantes do programa fisioterapêutico preventivo para a terceira idade da Universidade Aberta à 
Terceira Idade (UNATI), do câmpus da UNESP de Presidente Prudente. Foi realizada a avaliação de dados 
antropométricos para o cálculo do índice de massa corporal (IMC) e aplicado o Mini-Exame do Estado 
Mental, que avalia a orientação espaço-temporal, memória de registro, atenção e cálculo, memória de 
evocação e linguagem, predispondo o idoso a pontuações de zero a trinta, sendo que quanto maior a 
pontuação, melhor é dita capacidade mnemônica.4, 5 Para a análise dos dados, foi realizado o teste T de 
Student, com nível de significância adotado p < 0,05. A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em 
Pesquisa da FCT/UNESP sob o protocolo nº 56496816.3.0000.5402.  O estudo contou com 50 idosas com 
idade média de 65,8±15,7 e IMC de 28,43±4,72. Os resultados obtidos foram de 27,21 ±0,3555, e após 
seis meses, 27,90±0,2935, com p= 0,1398.  Corroborando com os diversos achados na literatura, o 
exercício físico é elemento indispensável para o envelhecimento bem sucedido. Em seu estudo, Fabre 
et. Al associaram o treinamento físico aeróbio com o treinamento mental em idosos entre sessenta e 
setenta e seis anos, e resultaram que este pode potencializar o coeficiente de memória.1 Frisa-se que o 
exercício físico pode promove um aumento da circulação cerebral e alteração no metabolismo de 
neurotransmissores, e assim melhoram a qualidade de vida de forma ampla e substancial.1,3 Apesar de 
não haver diferença significativa nos resultados, frisa-se que o exercício físico promoveu a manutenção 
continuada da memória deste grupo, mantendo-as em condições acima do ponto de corte.         
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As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) tem gerado grande impacto na saúde mundial, dentre 
elas podemos destacar a hipertensão arterial sistêmica (HAS), o diabetes mellitus (DM) e a dislipidemia. 
A terapia medicamentosa apresenta altos custos para as finanças públicas no Brasil, sendo o bloco de 
financiamento da assistência farmacêutica o segundo maior repasse no fundo nacional de saúde. O 
exercício físico tem papel importante no controle dessas patologias e destaca-se o exercício isodinâmico 
que é a combinação dos exercícios aeróbicos e anaeróbicos e tem se mostrado efetivo quando 
comparado com as atividades isoladas, sem gerar custos ao sistema de saúde. Avaliar a contribuição do 
treinamento isodinâmico implementado em uma unidade básica de saúde em relação a redução dos 
custos no Sistema Único de Saúde (SUS). Foram avaliadas 13 pacientes do gênero feminino 
diagnosticadas com HAS, DM ou dislipidemia e participantes do programa de treinamento isodinâmico 
por pelo menos 6 meses sem interrupção de uma Unidade Básica de Saúde do município de Presidente 
Prudente, SP. Este estudo foi realizado após a aprovação nos Comitês de Ética e Técnico Científico da 
Universidade do Oeste Paulista (Parecer número 3.102). Os medicamentos avaliados foram: Losartan 
50mg, Hidroclorotiazida 25mg, Captopril 25mg, Metformina 850mg, Glibencamida 5mg e Sinvastatina 
20mg. Para determinar os custos com medicamentos para hipertensão arterial, diabetes mellitus, e 
dislipidemia foram avaliados os prontuários clínicos das participantes retroagindo um ano a data da 
avaliação, e notas fiscais para obtenção dos valores unitários dos medicamentos. Para a normalidade 
dos dados teste de Shapiro Wilk, para comparação quando paramétrico teste t de Student pareado e 
quando não paramétrico Mann Whitney (p < 0,05). Foram avaliadas 13 mulheres, com média de idade 
64,07±8,42 anos. Das avaliadas 9 apresentou HAS (69,23%), 2 HAS e DM (15,38%), 1 HAS e dislipidemia 
(7,69%) e 1 HAS, DM e dislipidemia (7,69%). O consumo mensal de medicamentos em 2015 obteve a 
mediana de 90 comprimidos (valor mínimo de 30 e máximo de 180) e em 2016 de 60 (mínimo de 0 e 
máximo de 150, p < 0,05). O custo mensal em 2015 apresentou a mediana de R$ 3,00 (mínimo de R$ 
1,20 e máximo de R$ 28,50) e em 2016 de R$ 2,40 (mínino de 0 e máximo de R$ 27,60, p > 0,05). O 
treinamento isodinâmico aplicado em uma UBS é uma prática simples e de baixos gastos que pode ser 
considerada como uma estratégia terapêutica a ser reproduzida em uma unidade básica de saúde. Mais 
estudos são necessários com esse tipo de intervenção para investigar a redução de custos no SUS. O 
Treinamento isodinâmico no SUS promoveu diminuição do número de medicamentos. Mais estudos 
com um número maior de indivíduos são necessários para se comprovar a redução de custos no 
SUS.          
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR EM PACIENTES NEUROLÓGICOS EM ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO  
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ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE  
 

O acometimento de patologias neurológicas pode levar ao prejuízo da função pulmonar, 
desencadeando sintomas respiratórios como tosse ineficaz, coriza, expectorações persistentes, 
congestão no peito e apneias, além de incoordenações motoras e alterações posturais que levam ao 
agravamento da função pulmonar pela redução da expansão torácica. A espirometria, que é um teste de 
função pulmonar padrão ouro, tem papel fundamental na avaliação respiratória, a qual mensura as 
capacidades e volumes pulmonares. Caracterizar a função pulmonar de indivíduos neurológicos em um 
serviço de fisioterapia. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Institucional 
(CAAE: 57256016.0.0000.5515). Foi realizada avaliação neurológica padronizada de 44 indivíduos, e a 
partir disso, foram agrupados em doença de sistema nervoso central (SNC) e periférico (SNP). Realizou-
se o teste de função pulmonar, por meio da espirometria, sendo analisados os parâmetros de 
capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e relação 
CVF/VEF1, sendo preconizadas três tentativas para evitar a fadiga respiratória dos indivíduos. Para 
análise dos dados foi realizada análise descritiva. Os indivíduos incluídos apresentaram média de idade 
de 54,59 ± 15,44 anos, sendo 22 homens e 22 mulheres. Quanto ao diagnóstico clínico, esses foram 
divididos em dois grupos: acometimento do SNC (88,63%) e SNP (11,36%), sendo o mais prevalente do 
SNC o acidente vascular cerebral, e do SNP a Síndrome de Guillian Barré. Quanto às alterações 
espirométricas houve predominância do distúrbio restritivo grave (22,72%), seguido de distúrbio 
restritivo moderado e leve, ambos com a mesma prevalência (18,18%) e distúrbio PseudoRestritivo leve 
(9,09%), abrangendo as respectivas médias e desvios padrão de VEF1 1,85±0,69, CVF 2,15±0,76 e 
relação CVF/VEF1 87,20±13,53. Ainda é escasso na literatura dados sobre função pulmonar em 
pacientes neurológicos, demonstrando a importância destes achados. A prevalência do padrão restritivo 
pode estar associado a reduções da complacência pulmonar e expansibilidade torácica, característica 
nestes pacientes o que pode levar a consequente redução dos valores da CVF. Houve predomínio de 
distúrbio restritivo grave nos indivíduos com doenças neurológicas em acompanhamento 
fisioterapêutico.    UNOESTE     
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MAYANE SANTOS ARANTES  

JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO  
ANA LÚCIA DE JESUS ALMEIDA  

RENILTON JOSÉ PIZZOL  
 

A lombalgia, também conhecida como dor lombar, é umas das questões de saúde pública mais discutida 
em todo o mundo. Ela é definida como uma dor ou desconforto localizado abaixo da última costela e 
acima da prega glútea inferior. É considerada uma morbidade altamente incapacitante, pois provoca 
limitações funcionais nas atividades de vida diária, restrições nas atividades sociais e laborais. Sendo 
assim, a avaliação desses múltiplos aspectos da funcionalidade em indivíduos com lombalgia exige uma 
abordagem abrangente e multidisciplinar. O ambiente da Atenção Básica (AB) no SUS é propício para 
acompanhamento desses pacientes e o fisioterapeuta deve estabelecer condutas de avaliação para este 
problema. Avaliar a incapacidade funcional de pessoas com lombalgia cadastradas em Estratégia de 
Saúde da Família de Presidente Prudente - SP. Estudo de caráter transversal, sendo avaliadas pessoas 
com diagnóstico de lombalgia comprovado por busca em prontuário entre abril e maio de 2017. Para a 
avaliação foi utilizado o Questionário Roland Morris de Incapacidade (RM), composto por 24 perguntas 
de auto resposta, podendo variar o resultado entre 0 e 24 pontos, correspondendo 0 a ausência de 
incapacidade e 24 incapacidade severa. Para a análise dos dados foi utilizada estatística descritiva, com 
cálculo da média e desvio padrão. As pessoas concordaram em participar da pesquisa e assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O trabalho foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa 
com o número 05466712.4.0000.5402. Participaram 10 pessoas, seis do sexo feminino e quatro do sexo 
masculino, com média de idade de 61,4 anos. No RM a média da pontuação obtida foi de 9,6 ± 8,08, 
sendo 50% da amostra com pontuação maior que 10 pontos. O nível médio de incapacidade observado 
nesta amostra por meio do RM se configura como incapacidade funcional moderada, o que corrobora 
com a preocupação das políticas nacionais de atenção a saúde da população no cuidado de doenças 
crônicas. O adoecimento e acometimento funcional acarretam alterações nas atividades de vida diária e 
ocupacionais, o que deve servir de referência nos programas de intervenção na atenção básica. Visando 
a integralidade do atendimento à pessoa, discussões e ações sobre incapacidade funcional associada à 
dor lombar devem ser consideradas no plano de atuação das equipes de AB.          
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CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN  

 
A Paralisia Cerebral (PC) é uma lesão que afeta o desenvolvimento cerebral. Os sintomas destes 
pacientes PC são tratados por meio de medicações anticonvulsivantes que podem desencadear 
alterações na cavidade oral, como a inflamação oral, que podem causar problemas respiratórios nestes 
pacientes. Os usos de medicamentos, bem como as alterações respiratórias, podem ser determinadores 
de alterações inflamatórias e fúngicas da mucosa oral. Deste modo, estas alterações devem ser de 
conhecimento dos profissionais de saúde que cuidam destes indivíduos para possíveis orientações e 
programas terapêuticos que visam prevenir as alterações orais. O objetivo foi verificar as alterações 
citopatológicas de pacientes com paralisia cerebral. Foram selecionados 11 indivíduos portadores de 
paralisia cerebral que receberam atendimento no setor de pediatria de uma clínica escola na região do 
Oeste Paulista, classificados de acordo com a idade, topografia, tônus, função motora e com o uso ou 
não de medicamentos. Com isso, foram formados 2 grupos: (1) com medicamentos (4 indivíduos) e (2) 
sem medicamentos (7 indivíduos). Para avaliar as alterações morfológicas das células mucosa oral e 
presença de Cândida spp foi utilizada a citologia esfoliativa pelo método de Shoor Modificado. Este 
estudo avaliou 11 portadores de paralisia cerebral, de ambos os gêneros, atendidos na Clínica de 
Fisioterapia (Unoeste). A média de idade dos indivíduos foi de 10,4 (±6,51), 54,54% dos gêneros 
masculino e 45,45 % feminino. Dentre esses 11, 4 fazem uso de medicamentos e 7 não fazem uso de 
medicamentos dos 11 pacientes com relação ao tônus 7 são espásticos, 2 mistos, 1 hipotônico e 1 
atetóide. Com relação a topografia 4 são hemiplégicos, 3 diplégicos, 4 quadriplégicos. Em relação ao 
GMFCS 3 são de grau I, 2 são de grau II, 1 de grau III, 2 de grau IV e 3 são de grau V. Dos 11 indivíduos 
que foram coletadas as amostras não foram encontradas alterações inflamatórias, como apagamento 
dos bordos citoplasmáticos, vacúolo citoplasmático, pseudo eosinofilia, cariomegalia, hipercromasia, e 
binucleações das células mucosa oral e presença de Cândida sp. A Citologia esfoliativa é um importante 
método para análise microscópica de células da mucosa oral por meio de raspagem, que tem valor 
diagnóstico para uma série de alterações da cavidade bucal. Apesar dos relatos científicos de que, com o 
uso constante de medicamentos orais, como corticoides, podem alterar as células orais no 
aparecimento de ulceras e hiperplasia gengival, por exemplo, no presente estudo, não foram 
observadas alterações inflamatórias das células escamosas destes pacientes avaliados. As alterações 
devem ser de conhecimento dos profissionais de saúde que cuidam destes indivíduos para possíveis 
orientações e programas terapêuticos que visam o aparecimento destas alterações orais. Concluímos 
que os pacientes avaliados não apresentaram sianis de alterações citológicas significativa.    Unoeste     
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FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN  

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI  
 

As alterações posturais em adolescentes são consideradas problemas de saúde pública, responsáveis 
por doenças degenerativas na vida adulta, fato este que pode gerar dor e afastamento do indivíduo de 
suas atividades laborais, os quais podem ser melhorados com a prática de exercícios posturais. Deste 
modo, o objetivo deste estudo foi analisar os efeitos de um programa de exercícios posturais em 
adolescentes.  Estudo longitudinal (CAEE 58175116.6.0000.5515), no qual foram avaliados 20 
adolescentes e submetidos a um protocolo de exercícios posturais no total de 10 sessões, sendo estas 
uma vez semanal, constituídas de exercícios terapêuticos de flexibilidade, resistidos (isotônicos e 
isométricos), com uso de bola, bastão e faixa elástica. O instrumento de avaliação postural utilizado foi o 
Instrumento de Avaliação Postural (IAP) de Liposcki et. al, 2007. Para a análise estatística utilizou-se o 
software GraphPad Prism® (versão 5.0), sendo utilizado o teste Shapiro Wilk para dados normais e a 
análise das variáveis categóricas foi utilizado o teste qui-quadrado. O nível de significância foi de p < 
0,05. A média de idade dos adolescentes foi de 18,15±0,36 anos, sendo 30% do sexo masculino e 70% 
do feminino. Na avaliação inicial quatro indivíduos apresentaram escoliose em "S", quatro em "C" e 12 
apresentaram avaliação da coluna vertebral normal. Após a execução do treinamento de postura os 
indivíduos foram reavaliados, dos quais os quatro com escoliose em "S" mantiveram a alteração. Apenas 
um indivíduo se manteve com escoliose em "C" e os demais (15) apresentaram avaliação final da coluna 
vertebral normal (p=0,344). Não houve diferença significativa entre as variáveis avaliadas, porém 
observou-se uma diferença clínica importante por meio da diminuição do número de indivíduos com 
escoliose em "C" após o tratamento. Um estudo realizado por Toledo et al (2011) com 20 escolares do 
5º ano evidenciou melhora significativa no quadro de escoliose após treinamento postural (p=0,009), 
deste modo verifica-se que a diferença estatística deste estudo, pode ser pelo número de sessões que 
foram realizadas duas vezes semanais e este atual foi de apenas uma. Pode-se observar que o protocolo 
de treinamento postural foi capaz de promover melhora clínica na coluna vertebral de adolescentes que 
possuíam escoliose em "C", porém necessita-se de outros estudos para confirmar tal achado.    CPDI - 
Unoeste     
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WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA  

ALINE DUARTE FERREIRA  
 

O processo de envelhecimento acarreta uma série de modificações, tanto morfológicas quanto 
funcionais. No caso do idoso com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), além do fator 
envelhecimento, a própria doença pode causar diminuição da capacidade de exercício e mobilidade 
funcional. Alguns estudos revelam que pessoas com DPOC são mais propensas a ter um déficit no 
equilíbrio.  avaliar equilíbrio de idosos com DPOC assistidos na atenção básica à saúde. estudo do tipo 
observacional, transversal e controlado, realizado em duas Unidades de Estratégia Saúde da Família 
(ESF) da cidade de Presidente Prudente/SP. Participaram 20 idosos de ambos os sexos, divididos em dois 
grupos: grupo DPOC (G-DPOC), constituído de idosos com hipótese diagnóstica de DPOC, de acordo com 
a Classificação Internacional de Doenças (CID10); e grupo controle (GC), constituído de idosos que não 
apresentavam a doença respiratória. Para caracterização da amostra, foi realizada a avaliação da função 
pulmonar por meio da espirometria. O equilíbrio foi avaliado por meio da Escala de Equilíbrio de Berg. 
Para a análise estatística foi utilizado o software GraphPad Prism (Versão 5.0). Os resultados foram 
expressos em média e desvio padrão para variáveis contínuas e em porcentagens e frequências simples 
para variáveis categóricas. A normalidade foi atestada pelo teste de Shapiro Wilk. O teste qui-quadrado 
foi realizado para comparar os dados categóricos. A análise intergrupos foi verificada pelo teste t de 
student para amostras independentes ou teste Mann-Whitney de acordo com a normalidade dos dados. 
O valor de significância adotado para todos os testes foi de p < 0,05. O G-DPOC (n=10; 73,60±7,71 anos; 
25,34±6,32 Kg/m²) e G-C (n=10; 69,70 ± 6,17 anos; 24,62 ± 3,24 kg/m²) apresentaram diferença 
significativa na avaliação da função pulmonar, identificando o distúrbio ventilatório no G-DPOC quando 
comparado ao G-C (VEF1/CVF: 73,9±18,5% vs 101,6±8, 6%, *p=0,007). Com relação ao equilíbrio, não 
houve diferença significativa na comparação entre os grupos avaliados pela escala de Berg, porém 30% 
do G-DPOC obtiveram pontuação entre 47 a 55 pontos quando comparado ao GC, em que todos os 
idosos apresentaram pontuação acima de 45 pontos (48,2±8,4 vs 52,4±3,5 pontos; p=0,21). No presente 
estudo, os idosos com DPOC apresentaram menor pontuação na escala de Berg em comparação ao 
grupo controle. A pontuação abaixo de 45 pontos reflete um risco para quedas. O estudo de Silva et al. 
(2010), observaram que o equilíbrio diminui com o passar dos anos, principalmente a partir da sétima 
década, e que esse decréscimo é mais evidente quando o processo de envelhecimento está associado às 
doenças crônicas. Idosos com DPOC apresentaram maiores chances de quedas em comparação aos 
idosos que não apresentavam a doença.     PEIC/UNOESTE     
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AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO E MARCHA DE IDOSAS SEDENTÁRIAS E PARTICIPANTES DE ATIVIDADES 
FÍSICAS  

 
JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO  

SILAS DE OLIVEIRA DAMASCENO  
LUCAS OLIVEIRA KLEBIS  

LAÍS ALLI DIAS  
LUANA MARTINS DE PAULA  

JAQUELINE LUCHE NEVES  
BRUNA MOREIRA GARCIA  

ANA CAROLINE RIPPI MORENO  
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO  
CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA  

 
O processo de envelhecimento é gradual, dinâmico e fisiológico. Dentro da gama de modificações que 
ocorrem nos indivíduos idosos, os sistemas vestibular, sensorial e neuromuscular se destacam na 
manutenção do equilíbrio e da marcha, uma vez que variações nesses sistemas prejudicam as 
habilidades motoras que culminam no prejuízo da marcha e do equilíbrio.  Sendo assim, este estudo tem 
por objetivo avaliar o equilíbrio e a marcha de idosas participantes de atividades físicas e 
sedentárias. Estudo experimental transversal, quantitativo, no qual avaliou 44 mulheres idosas com 
média de idade de 70,29±7,3 anos, 22 mulheres compuseram o grupo de ativas (GA), sendo estas 
participantes de um programa de exercícios terapêuticos em grupo, da UNATI - Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (FCT-UNESP) - Núcleo Morumbi, e 22 foram idosas 
sedentárias (GS), recrutadas em instituição casa lar. Como instrumento de mensuração foi utilizada a 
Escala de Tinetti, que é dividida em duas partes, avaliando equilíbrio e marcha. A escala possui nove 
atividades para avaliar o equilíbrio, e as outras sete, avaliando a marcha, totalizando 16 tarefas 
representativas das atividades de vida diária. Os escores possuem 14 tarefas (oito na escala de equilíbrio 
e seis para avaliação da marcha), cuja pontuação varia de 0 a 28 pontos no máximo. Escores abaixo de 
19 pontos e entre 19 e 24 pontos representam, respectivamente, um alto e moderado risco de quedas. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE: nº 57835816.5.0000.5402. Os 
resultados para a Escala de Tinetti, indicaram média de 27,77±0,5 pontos para o GA (n=22), e 18,40±3,9 
para o GS (n=22), apresentando assim um valor de p < 0.0001. Pode-se observar que, na análise da 
variável equilíbrio e marcha verificada pela escala, encontrou diferença significativa a favor da prática da 
atividade física, demonstrando notória diferença na qualidade de vida, equilíbrio e força muscular dos 
praticantes de atividade física, quando comparados ao grupo de sedentárias, assim como encontradas 
em outros estudos. Ficou evidente que a prática de atividade física influenciou diretamente nas 
repercussões da marcha e equilíbrio destas idosas e nesse contingente, a Escala de Tinetti mostrou-se 
sensível para detecção dessas alterações e tornou mais viável a elaboração de um protocolo de 
tratamento a essa população.         
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COMPARAÇÃO DA CAPACIDADE COGNITIVA DE IDOSAS ATIVAS E SEDENTÁRIAS  
 

JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO  
SILAS DE OLIVEIRA DAMASCENO  

LUCAS OLIVEIRA KLEBIS  
LUANA MARTINS DE PAULA  

LAÍS ALLI DIAS  
BRUNA MOREIRA GARCIA  
JAQUELINE LUCHE NEVES  

MARIA CAROLINA RODRIGUES SALINI  
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO  

 
O envelhecimento está diretamente relacionado às alterações dos sistemas e órgãos. Dentre a 
constelação de modificações que ocorrem no indivíduo, sobrevém um declínio no processo cognitivo, 
apontado como um aspecto normal do envelhecimento. Entretanto, deve-se acompanhar tal 
característica, para que a mesma não interfira no desenvolvimento de suas atividades de vida 
diária. Diante disso, o presente estudo tem por objetivo identificar a diferença da capacidade cognitiva 
de idosas ativas e sedentárias. Estudo experimental transversal, quantitativo, no qual avaliou 44 
mulheres idosas, com média de idade de 70,29±7,3, metade dessas sendo participantes de um 
programa de exercícios terapêuticos em grupo, realizado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Estadual Paulista (FCT-UNESP) - Núcleo Morumbi, vinculado a Universidade Aberta a 
Terceira Idade - UNATI, e as demais foram idosas sedentárias, recrutadas em instituição casa lar. As 
participantes foram divididas em dois grupos: Grupo A (GA) foi o grupo de idosas que participam do 
programa de exercícios terapêuticos; Grupo S (GS) com as idosas sedentárias. Foi aplicado o Montreal 
Cognitive Assessment (MoCA), um instrumento de rastreio breve da disfunção cognitiva ligeira, que 
avalia diferentes domínios cognitivos: função executiva; capacidade visuo-espacial; memória; atenção, 
concentração e memória de trabalho; linguagem; e orientação temporal e espacial. O escore de 26 
pontos ou mais é considerado normal; 22 como presença de comprometimento leve, 16 como algum 
tipo de demência, porém se a pessoa tiver 12 anos ou menos de escolaridade formal, 1 ponto é 
adicionado como uma correção. Foi considerada média e desvio padrão da pontuação da escala. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT-UNESP sob o CAAE nº 
57835816.5.0000.5402. A média de idade e desvio padrão do GA (68,04±5,3) e GB (72,54±8,4). Os 
resultados do MoCA indicaram para o GA (n=22): 28,31±1,5 e para o GS (n=22): 24,45±1,8, sendo valor 
de p = 0,44. Pode-se observar que não houve diferença significativa entre os grupos na avaliação 
cognitiva realizada pelo método MoCA (p= 0,4402), porém a pontuação foi maior nas idosas ativas, o 
que sugere um maior nível cognitivo nessa população, podendo ser evidenciado ao reproduzir o 
presente estudo em uma população maior. Conclui-se que não houve diferença de domínios cognitivos 
estatisticamente significativos entre os grupos. Todavia, este estudo não extingue trabalhos sucessores 
para que possam analisar novas perspectivas         
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COMPARAÇÃO DE BARREIRAS À REABILITAÇÃO CARDÍACA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA 
TRATAMENTO COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES OU FATORES E RISCO.  

 
MAYARA MOURA ALVES DA CRUZ  

GIOVANNA LOMBARDI BONINI BORGES  
PAULA FERNANDA DA SILVA  

CAROLINA TAKAHASHI  
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA  

MARIA ISABELA RAMOS HADDAD GARCIA  
MARIANA VIANA RODRIGUES  
FRANCIS LOPES PACAGNELLI  

ANA LAURA RICCI-VITOR  
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  

 
As doenças cardiovasculares (DCV) possuem altas taxas de morbidades e mortalidade e estão 
relacionadas com a presença de fatores de risco (FR). Nesse cenário, se destaca a importância da 
reabilitação cardíaca (RC) que objetiva prevenir a instalação e o agravamento das DCV. Apesar de 
reconhecida por seus benefícios, a aderência à RC é uma preocupação. Pacientes com DCV apresentam 
limitações que podem refletir em barreiras à RC, como por exemplo, menor capacidade funcional, 
sintomas e maior percepção esforço. Porém não sabemos se as barreiras à RC podem se modificar em 
pacientes apenas com FR.  Este estudo comparou barreiras à RC em pacientes encaminhados para 
tratamento de DCV já instaladas (GT) e pacientes encaminhados com FR para prevenção (GP).  56 
participantes de um programa de RC foram avaliados por meio da Escala de Barreiras para Reabilitação 
Cardíaca. Esta escala apresenta 4 subescalas e o total, sendo pontuada de 1 a 5; quanto maior 
pontuação maiores barreiras. Adicionalmente foi avaliada a aderência referente ao período de janeiro a 
maio de 2017, totalizando 36 sessões. Para análise dos dados foi utilizada estatística descritiva e a 
comparação das barreiras entre os grupos foi feita pelo teste de Mann-Whitney, com p?5%. Dos 
pacientes avaliados (n=56), foram encaminhados 46 (67,7±11,83 anos, 33 homens, 29,0±4,22Kg/m2) 
para tratamento (miocardiopatia, arritmias e insuficiência coronária) e 10 pacientes (67,2±8 anos, 1 
homem, 27,76±3,31Kg/m2) para prevenção (com os FR hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia e 
obesidade). Os pacientes apresentaram aderência de 73% para o GT e 73,6% para o grupo GP. Não 
houve diferenças significativas na comparação das barreiras entre os grupos GT e GP para o escore total 
(1,35±0,28 vs. 1,34±0,22; p=0,95) e para as subescalas de necessidades percebidas (1±0,7 vs. 1±0; 
p=0,5), fatores logísticos (1,51±0,7 vs. 1,46±0,41; p=0,9), conflitos de trabalho e tempo (2,17±1,14 vs. 
2±1,29; p=0,46), comorbidades e estado funcional (1,45±0,71 vs. 1,5±0,52; p=0,53).  Os achados desse 
estudo demonstram que a aderência e as barreiras para RC são semelhantes entre os pacientes com 
DCV já instaladas e pacientes encaminhados com FR para prevenção. A maior barreira em ambos os 
grupos foi conflitos de trabalho e tempo, o que pode estar relacionado a características dos pacientes, 
como alta demanda no trabalho e viagens constantes. Não há diferença entre as barreiras à RC 
apresentadas por pacientes com DCV instaladas e portadores de fatores de risco. As maiores barreiras 
após admissão em participantes de RC foram devido a conflitos de trabalho e tempo.         
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COMPARAÇÃO ENTRE A QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS RESIDENTES EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANÊNCIA E IDOSOS NÃO INSTITUCIONALIZADOS  
 

TAINARA APARECIDA ALVES PEREIRA  
TATIANE MENDES RODRIGUES  

ISABELA PASQUAL BRANDÃO  
DANIELLE KÁSSIA SILVA NEVES  

IARA GONÇALVES PEREIRA GARCEZ  
POLIANA SATIN MONTEIRO NUNES  

OLGA REGINA GARCIA DA SILVA  
TAIS DA SILVA  

RINA KÁTIA DIAS FALCÃO SILVA  
SUELLEN CAROLINE BRITO FERMINO  

GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI  
OTAVIO HENRIQUE BREYER  
GABRIELA VIEIRA DE PAULA  

LUIS FERNANDO GADIOLI DOS SANTOS  
FÁBIO YOSHIKAZU KODAMA  

 
O processo de envelhecimento provoca muitas alterações fisiológicas que diminuem a independência e a 
qualidade de vida desta população. À medida que há um crescimento no número de indivíduos idosos, aumenta-
se a procura por instituições de longa permanência, e, portanto torna-se de extrema importância estudos que 
investiguem a qualidade de vida desta população. Avaliar a qualidade de vida dos idosos institucionalizados e não 
institucionalizados. A pesquisa foi realizada sob a forma de entrevista, no mês de dezembro de 2015 em uma 
instituição de longa permanência para idosos e em um bairro do município de Araçatuba/SP. A amostra foi 
constituída por 28 idosos, com idade de 60 anos ou mais, sendo 14 destes institucionalizadas e 14 não-
institucionalizados, com condições físicas e psíquicas para compreender e responder os questionários. Todos os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme as diretrizes da Resolução 
196/96. A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação do questionário de qualidade de vida, SF-36, sobre a 
forma de entrevista. Os resultados forma avaliados estatisticamente por análise descritiva da média e desvio 
padrão dos dados. A média de idade dos idosos institucionalizados foi de 77,3 ± 6,2 anos, e dos idosos não 
institucionalizados foi 71,3 ± 6,6 anos. A média de idade por gênero dos idosos institucionalizados do sexo 
masculino foi de 77,5 ± 6,5 anos, e feminino 77,0 ± 6,4, e dos idosos não institucionalizados do sexo masculino foi 
de 70,3 ± 7,1, e feminino 72,0 ± 6,7. Os idosos institucionalizados apresentaram menor pontuação em 2 domínios 
que foram aspectos sociais com média de 42,9 ± 28,9 em comparação com os idosos não institucionalizados 83,0 
± 24,3, e limitação por aspectos emocionais os idosos institucionalizados teve média de pontuação 28,6 ± 46,9 e 
os idosos não institucionalizados teve média de 66,7 ± 47,1 deteve menor pontuação em dois domínios em 
comparação com os não institucionalizados. SILVA et al. (2006) comparou a qualidade de vida de idosos 
institucionalizados e não institucionalizados, e observou que os aspectos físicos e aspectos sociais foram os 
domínios com pontuações mais baixas corroborando com o presente estudo. Os menores índices nesses dois 
domínios gera o questionamento sobre fatores e condições determinantes deste comprometimento, tornando-se 
um dos focos para realização de novos estudos que possam identificar e elucidar tais fatores e assim propor 
modificações em suas atividades visando à melhoria da qualidade de vida desta população. Os resultados do 
presente estudo mostraram que os idosos institucionalizados apresentaram menores índices de qualidade de vida 
apenas nos domínios de Limitação por Aspectos Emocionais e Aspectos Sociais em comparação com idosos não 
institucionalizados, entretanto são necessárias pesquisas com maior número amostral e maior abrangência de 
análises para avaliar a qualidade de vida e fatores que possam influenciá-la.         
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CORRELAÇÃO DA ESCALA OMNI-RES COM PARÂMETROS QUANTITATIVOS DE UM TESTE DE RESISTÊNCIA 
MUSCULAR LOCALIZADA NO DINAMÔMETRO ISOCINÉTICO  

 
HENRIQUE MARTINS UNGRI  

CAIO FERREIRA RIPPER  
MALU DOS SANTOS SIQUEIRA  

JÉSSICA KIRSCH MICHELETTI  
JAQUELINE SANTOS SILVA  

MARIANA REIS JOCKNER  
JHENIFER DOS SANTOS MOTERANI  

CARLOS MARCELO PASTRE  
 

Testes confiáveis capazes de mensurar a resistência são importantes ferramentas no contexto clínico, 
auxiliando no processo de avaliação e progressão do caso clínico de indivíduos submetidos a 
treinamentos resistidos. Entretanto, as dinâmicas de carga para o exercício resistido são aspectos 
questionados. Estudos relatam a utilização do dinamômetro isocinético,considerado padrão ouro, na 
implementação dinâmica de carga para esse tipo de exercício.Autores defendem a utilização de escalas 
de percepção de esforço como instrumento para implementação de cargas Correlacionar os valores da 
Escala de Esforço Percebido para exercício resistido (OMNI-RES) com as variáveis de tempo, repetição, 
ritmo e trabalho em teste de resistência muscular localizada no dinamômetro isocinético 19 jovens 
saudáveis, sexo masculino, com idades entre 18 a 30 anos, realizaram um teste de resistência à fadiga 
para os músculos extensores do joelho no dinamômetro isocinético. Para sua realização, os 
participantes foram instruídos a realizar o máximo de repetições com sua maior velocidade e mantendo 
o ritmo empreendido desde o início do teste. O teste foi realizado no membro inferior dominante no 
movimento de flexo-extensão de joelho à amplitude completa de 90º. O teste era interrompido quando 
o próprio participante parava o teste por atingir a fadiga muscular ou quando a linha de geração de 
força caía três vezes consecutivas ou cinco vezes espaçadas da linha estabelecida no monitor como 
feedback visual.O esforço percebido do exercício resistido foi avaliado por meio da OMNI-RES, que 
consiste em uma escala ordinal de 0 a 10, sendo "0" correspondente a extremamente fácil e 10 
extremamente difícil. A normalidade dos dados foi testada por meio do teste de Shapiro-Wilk, e a 
correlação entre a escala OMNI-RES e as demais variáveis foi analisada pelo coeficiente de correlação de 
Spearman. Todas as conclusões foram descritas no nível de 5% de significância Os resultados de média e 
desvio padrão para as variáveis OMNI-RES, tempo, repetição, ritmo e trabalho são as seguintes: 
7,0±0,76; 51,55±7,61; 54,38±8,73; 1,14±0,08 e; 3.677,55±732,25.Com uma média de respostas 
correspondendo a intensidade entre "um pouco difícil" e "difícil", a correlação da escala OMNI com as 
variáveis tempo, repetição, ritmo e trabalho foram as seguintes: r= -0,259, r= -0,352, r= -0,44 e 
r=0,014 A partir dos resultados do presente estudo pode-se observar que a escala OMNI-RES apresenta 
correlação de moderada a muito baixa com as variáveis do teste de resistência a fadiga, mostrando que 
a percepção de esforço ao exercício resistido independe dos demais parâmetros do teste Conclui-se que 
o nível de esforço percebido dos participantes apresentou correlação moderada à muito baixa com as 
variáveis tempo, repetição, ritmo e trabalho de um teste de resistência a fadiga localizada no 
dinamômetro isocinético    Capes     
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CORRELAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR E VARIÁVEIS CLÍNICAS EM PACIENTES NEUROLÓGICOS  
 

PRISCILA FIGUEIREDO CORREIA  
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA  

ALINE DUARTE FERREIRA  
FRANCIS LOPES PACAGNELLI  

ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE  
 

As doenças neurológicas são multifatoriais, de alta incidência na população brasileira e nos 
atendimentos de fisioterapia Os comprometimentos neurológicos vão além das alterações motoras, 
cognitivas e sensitivas, pois observam-se alterações da função pulmonar como a diminuição da 
capacidade respiratória, comprometimento este, que passa despercebido durante a reabilitação destes 
indivíduos. Importância de caracterizar a função pulmonar de pacientes neurológicos de modo a 
direcionar condutas terapêuticas que otimizem a função respiratória desta população. Verificar a 
correlação da função pulmonar com força muscular, trofismo muscular, tônus muscular e Índice de 
Barthel de pacientes neurológicos de um setor de fisioterapia. Estudo do tipo transversal e descritivo 
com pacientes adultos, portadores de doenças neurológicas, de ambos os sexos. Esta pesquisa foi 
submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista, e também, no Comitê 
Assessor de Pesquisa Institucional e aprovado por ambos. Foram avaliados a função pulmonar por meio 
de espirometria, o tônus muscular por meio da escala de Ashworth, a força muscular por intermédio da 
manobras deficitárias e as atividades de vida diária por meio do Índice de Barthel. Foram avaliados 73 
pacientes com média de idade de 54,86±15,09 anos, dos quais 38 (52,05%) eram do sexo masculino e 35 
(47,95%) do sexo feminino. Observou-se a prevalência do acidente vascular encefálico isquêmico 
(84,09%), do trofismo muscular normal e independência para atividades de vida diária pelo Índice de 
Barthel. Correlações negativas significativas entre a força muscular e Ashwoth com os valores absolutos 
e preditos de VEF1 (p=0,0045 e r= -0,3287), VEF6 (p=0,0035 e r= -0,3371) e CVF (p=0,0041 e r= -0,3317). 
Correlação positiva significativa entre VEF1 e Índice de Barthel (p=0,0037 e r=0,3355) e nos demais 
parâmetros espirométricos. Estes achados são de grande relevância para prática clínica fisioterapêutica, 
pois ressaltam a importância da ampliação de intervenções voltadas para comprometimentos 
respiratórios em pacientes neurológicos, muitas vezes não abordadas nas sessões de reabilitação, além 
da implementação do treinamento muscular respiratório junto aos protocolos 
convencionais. Concluímos que houve influência dos comprometimentos da força muscular, tônus 
muscular e qualidade de vida com os parâmetros espirométricos evidenciando que quanto maiores os 
agravos dessas variáveis clínicas, piores serão os desfechos pulmonares.    UNOESTE     
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CORRELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CITOPATOLÓGICAS DA CAVIDADE ORAL E DA FUNÇÃO PULMONAR EM 
FUMANTES JOVENS  

 
MURILO MASSAROTTO GENARO  

EVELYN PATRÍCIA NASCIMENTO RODRIGUES  
FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN  

ROSELAINE PALHARES ALVES  
LEONILDA CHIARI GALLE  

CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN  
 

O tabaco provoca danos diretos à saúde, podendo levar ao desenvolvimento neoplasia maligna da 
cavidade oral e também alterações significativas na função pulmonar. Os efeitos nocivos do tabaco na 
mucosa oral e ao sistema respiratório merecem atenção e adoção de medidas de prevenção que 
garantam melhores condições de saúde aos jovens. O objetivo do estudo foi identificar alterações 
citológicas na cavidade oral e sua correlação com a função pulmonar de jovens fumantes.  Foram 
selecionados 90 estudantes, dos gêneros feminino e masculino, com idade média entre 17 a 30 anos. 
Para a avaliação das alterações inflamatórias das células da mucosa oral e a presença de cândida, foi 
utilizada a citologia esfoliativa pelo método de Coloração de Shoor modificado. A prova de função 
pulmonar foi realizada pela espirometria. Da mucosa oral foram coletados raspados da região lateral 
direita da bochecha e borda lateral direita da língua, através de uma espátula de madeira estéril 
(abaixador de língua). Para realização do teste função pulmonar, foi utilizado espirômetro. Os 
participantes incluídos no estudo, 71 (78,5%) eram do sexo feminino e 19 (21,5%) do sexo masculino. 
Estes possuíam idade entre 17-30 anos (Média de 24,85±3,30). Para a análise da citologia oral de células 
escamosas, não foram observadas alterações celulares representativas do processo inflamatório, sem a 
presença também de leveduras. Na avaliação da função pulmonar, os participantes incluídos 
apresentaram índice médio de massa corpórea de 24,85±3,30. Ao analisar os valores espirométricos 
CVF, CVF%, VEF1, VEF1 % e relação VEF1/CVF% foi verificado que 50% dos fumantes e 80% não 
fumantes apresentaram espirometria com padrão dentro da normalidade, não havendo redução de 
nenhum dos índices durante o teste. Do número total de participantes da pesquisa nenhum apresentou 
qualquer indício de distúrbio obstrutivo, no entanto 50% dos fumantes e 20% dos não fumantes 
apresentaram distúrbio inespecífico com diminuição de VEF1 e CVF mas com índices de VEF1/CVF % 
normais. O único valor que não se mostrou menor que o limite inferior dentre todas as espirometrias 
realizadas foi à relação VEF1/CVF%, permanecendo acima de 80% em todos os participantes da 
pesquisa. Mesmo sem alterações celulares presentes na mucosa oral, foi encontrada alterações na 
espirometria proporcionalmente maior entre os fumantes. Os distúrbios inespecíficos encontrados 
nestes pacientes são típicos no início do processo fisiopatológico da DPOC. Geralmente há elevação na 
resistência das vias aéreas associado ao colapso precoce no momento da expiração forçada, na 
espirometria. O resultado é o alçaponamento de ar com consequentemente redução da CVF, o que 
mantém a VEF1/CVF dentro da normalidade e impede a caracterização do distúrbio obstrutivo, sob o 
ponto de vista espirométrico. A espirometria observou alterações com precocidade, o que não ocorreu 
com a análise da citologia oral.    Unoeste     
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CORRELAÇÃO DE MOBILIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE FÚNCIONÁRIOS DE UMA 
ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA  

 
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA  

CARLA DE OLIVEIRA CARLETTI  
ALINE FERREIRA LIMA GONÇALVES  

FERNANDO ZANDONADI  
LAÍS MANATA VANZELLA  
ELIANE FERRARI CHAGAS  

 
A saúde do trabalhador envolve entre outros aspectos, a qualidade de vida dos indivíduos inseridos em 
alguma atividade laboral. A qualidade de vida está proporcionalmente ligada à capacidade funcional, 
isto é, a competência em desempenhar atividades de vida diária (AVD's) ou determinadas tarefas que 
envolvam mobilidade funcional (levantar, caminhar, sentar, etc) de maneira independente. Portanto, é 
necessário investigar a relação entre a mobilidade funcional sobre a qualidade de vida dos indivíduos 
que exercem diferentes funções laborais. Correlacionar a mobilidade funcional e a qualidade de vida de 
funcionários de uma Estratégia da Saúde da Família (ESF). Foi realizada avaliação de onze funcionários 
(10 mulheres; idade= 46,15±10,96 anos) de uma ESF do município de Presidente Prudente, SP. Foram 
avaliados os dados antropométricos de peso e altura, índice de massa corporal (IMC), mobilidade 
funcional através do Timed Up & Go (TUG) e a qualidade de vida pelo Short-Form Health Survey (SF-36) 
considerando os seguintes domínios que apresentam relação com a mobilidade funcional: capacidade 
funcional, aspectos físicos, dor, estado geral e vitalidade. Para a análise estatística, aplicado teste de 
correlação de Spearman entre o tempo de TUG e os domínios do SF-36, com significância de 5%. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia - 
FCT/UNESP (CAEE: 41034914.1.0000.5402). Os funcionários foram classificados com sobrepeso 
(IMC=25,47±2,23 Kg/m2), e apresentaram desempenho normal de mobilidade funcional (TUG= 
8,13±1,31 segundos). Não houve correlação significante entre os valores do TUG com os domínios do SF-
36: capacidade funcional (80,91±16,70; r=-0,29; p=0,38), aspectos físicos (59,09±40,73; r=0,18; p=0,58), 
dor (52,64±18,12; r=-0,56; p=0,07), estado geral (68,73±13,83; r=-0,14; p=0,66) e vitalidade (50±16,58; 
r=-0,28; p=0,39). No presente estudo, os participantes apresentaram um bom desempenho de equilíbrio 
e mobilidade por ser uma população mais jovem e este teste não apresentou correlação, nem mesmo 
positiva com a qualidade de vida dos funcionários. Dentre os aspectos da QV, a vitalidade e a dor 
tiveram menor pontuação sendo esta última com tendência a apresentar alguma relação. No entanto, 
este estudo pode ser ampliado para aprofundar esta relação e, também por não ter sido encontrado 
estudos nesta temática com funcionários de ESF. A mobilidade funcional dos funcionários de uma ESF 
foi boa assim com a QV, porém não houve correlação entre estas duas variáveis estudadas.         
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CORRELAÇÃO ENTRE FATORES PSICOSSOCIAIS E A PERFORMANCE DE TESTES CLÍNICOS FUNCIONAIS EM 
MULHERES COM DOR FEMOROPATELAR.  

 
LILIAM BARBUGLIO DEL PRIORE  

MARCELLA FERRAZ PAZZINATTO  
CARMEN LUCIA GOMES GARCIA  

MARINA CABRAL WAITEMAN  
CARLOS EDUARDO DE ALBUQUERQUE  

DANILO DE OLIVEIRA SILVA  
 

A dor femoropatelar (DFP) é caracterizada por dor peri e/ou retropatelar de início insidioso, que 
acomete principalmente indivíduos jovens fisicamente ativos. Sabe-se que a dor é exacerbada durante a 
realização de movimentos que aumentam a sobrecarga articular do joelho e tais condições podem ser 
simuladas durante a realização de testes clínicos funcionais como forward step down test (FSDT), single 
leg hop test (SLHT) e star excursion balance test (SEBT). Ainda não se compreende com clareza as causas 
que originam a DFP e nem as melhores estratégias para o tratamento desta condição. Um fator ainda 
pouco explorado na área da DFP é a relação entre esta desordem e fatores psicossociais como a 
cinesiofobia e o catastrofismo. Evidências recentes indicam que a redução nesses fatores está associada 
com a melhora auto reportada da dor e função de indivíduos com DFP. Portanto, o objetivo deste 
estudo é investigar a relação entre cinesiofobia e catastrofismo na performance de testes clínicos 
funcionais em mulheres com DFP. Cinquenta e cinco mulheres com DFP foram recrutadas entre 
Setembro de 2016 e Abril de 2017. Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia FCT-UNESP - Campus Presidente Prudente-SP (nº 1.484.129). 
Inicialmente, as participantes preencheram um formulário referente a dados demográficos. Além disso, 
responderam ao questionário de cinesiofobia (Tampa scale for kinesiophobia - Tampa) e ao questionário 
de catastrofização da dor (Pain Catastrophizing Scale - PCS). Posteriormente, foi avaliada a performance 
das participantes durante a execução de três testes clínicos funcionais: FSDT, SLHT e SEBT.  Não houve 
relação entre os fatores psicossociais e a performance em testes clínicos funcionais em mulheres com 
DFP com valores de correlação variando de -0,12 a 0,07. Apesar de evidências mostrarem que a redução 
da cinesiofobia e do catastrofismo está associada a melhora auto reportada da dor e função de 
indivíduos com DFP, nossos achados mostraram que não há relação com a performance funcional 
medida de forma objetiva. Não houve relação entre fatores psicossociais e performance de testes 
clínicos funcionais. Assim, seria interessante a utilização de tratamentos para pacientes com DFP, que 
contenha intervenções capazes de melhorar a performance funcional e reduzir a cinesiofobia e 
catastrofismo, uma vez que em outros estudos estes fatores foram associados à melhoria da dor e 
função.    Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP     
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DOR E INAPACIDADE FUNCIONAL DE CUIDADORES DE PESSOAS ACAMADAS/ADSTRITAS CADASTRADAS 
EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP.  

 
NATHÁLIA SERAFIM DA SILVA  

ANA LÚCIA DE JESUS ALMEIDA  
RENILTON JOSÉ PIZZOL  

 
O cuidador na Atenção Domiciliar é considerado elemento central para o cuidado integral de pessoas 
em situação de vulnerabilidade física e funcional. Para o fisioterapeuta o cuidador representa suporte 
fundamental para a realização satisfatória da orientação domiciliar que é uma das principais estratégias 
fisioterapêuticas de intervenção. No entanto, a tarefa de cuidar pode acarretar progressivamente uma 
sobrecarga em diferentes domínios da vida,que pode levar a problemas de saúde e interferir na 
qualidade do cuidado. Devido à essa situação,a avaliação de aspectos que indiquem uma sobrecarga do 
cuidador deve ser sempre considerada para possibilitar intervenções precoces da equipe de saúde 
contribuindo com a prevenção de agravos que impactam negativamente no trabalho do 
cuidador. Avaliar dor e incapacidade funcional da coluna vertebral de cuidadores de pessoas 
acamadas/adstritas cadastradas em uma Estratégia de Saúde da Família de Presidente Prudente - SP. O 
estudo caracteriza-se como descritivo, transversal e qualitativo. A amostra foi composta por 30 
cuidadores. Foram aplicados dois questionários: a) dados pessoais: nome, grau de parentesco com o 
cuidado e ocupação atual; b) dados clínicos: queixa principal, anamnese e presença/nível de dor pela 
EVA; c) incapacidade funcional da coluna vertebral (Roland Morris). A idade média dos 30 participantes 
foi 56,1 anos, 83% do sexo feminino; 80% apresentava relação familiar com a pessoa cuidada; 23% 
desempenhavam uma segunda ocupação. Em relação à dor foi observado que 80% relatou algum nível 
de dor. Quanto ao RM 27% relataram escore maior ou igual a 14 indicando incapacidade funcional. Em 
relação à análise da correlação entre escores do RM com escores dor (EVA), observamos que cuidadores 
com menor incapacidade funcional apresentaram nível de dor menor se comparados aos cuidadores 
com maior incapacidade funcional (4,8 ± 3,6 vs 6,3 ± 2,9). Estudos têm demonstrado que o perfil típico 
do cuidador principal são mulheres, donas de casa, que têm alguma relação de parentesco direto, 
geralmente mãe, filha ou esposa, e convivem diretamente com a pessoa cuidada, características essas 
muito semelhantes a este estudo. Já os achados sobre a incapacidade funcional dos cuidadores no 
presente estudo vão ao encontro do estudo de Garrido (2004) que considera que a exposição 
prolongada ao estresse afetaria o bem estar dos cuidadores que declinaria ao longo do tempo quando 
associado a fatores físicos e psicológicos, associado à exposição continua à situação estressante. Os 
achados deste estudo indicam que elementos de sobrecarga foram observados em uma população de 
cuidadores de pessoas acamadas/adstritas. Dor e incapacidade funcional de coluna vertebral foram 
relatadas o que reforça a necessidade de elaboração de uma estratégia de intervenção na prevenção da 
sobrecarga, por parte do fisioterapeuta e da equipe de saúde da ESF possibilitando a manutenção da 
saúde e da qualidade de vida do cuidador e da pessoa cuidada.         
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EFEITO DA DANÇA CIRCULAR NA MOBILIDADE E EQUILÍBRIO FUNCIONAL DE IDOSOS ATENDIDOS NUMA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

 
CARLA DE OLIVEIRA CARLETTI  

ANTÔNIO MARCOS NEGREIRO MARTINS  
JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO  

MAYANE SANTOS ARANTES  
RENILTON JOSÉ PIZZOL  

ANA LÚCIA DE JESUS ALMEIDA  
 

Introdução: O idoso é uma das preocupações centrais dos profissionais da Atenção Básica em Saúde 
(ABS), pois o envelhecimento está atrelado a situações de vulnerabilidade. Diante disso, estratégias para 
a prevenção de agravos e promoção de saúde são muito consideradas e modalidades de atividade física 
como a dança são alternativas para diminuir inatividade, promover socialização/lazer e contribuir para a 
qualidade de vida dos idosos. Nesse campo, a Dança Circular (DC) aparece como Prática Integrativa 
ainda pouco utilizada cabendo a profissionais, como o Fisioterapeuta, avaliar a sua eficiência e 
factibilidade como prática de saúde e contribuir na sua disseminação na ABS.  Objetivo: Avaliar o efeito 
da DC na mobilidade e equilíbrio funcional de idosos atendidos numa ESF.  Material e Métodos: 
Participaram do estudo idosas atendidas numa ESF de Presidente Prudente-SP mediante aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa da FCT-UNESP (CAAE: 41034914.1.0000.5402) e após assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido que realizaram uma avaliação inicial (AV1) e final, após 12 sessões 
de DC (AV2), da mobilidade por meio do teste Timed Up and Go (TUG) e do equilíbrio funcional pela 
Escala de Equilíbrio de Berg (EEB). Análise Estatística: Os dados foram verificados quanto à normalidade 
da distribuição (teste de Shapiro-Wilk) e foram expressos em média e desvio-padrão. Para a comparação 
entre os momentos AV1 e AV2 foi utilizado o teste t de Student para amostras pareadas, utilizando o 
software Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 24.0 com nível de significância de 5% (p < 
0,05). Para as diferenças entre os momentos também foi calculado o Effect Size (ES), pela fórmula 
Cohen's d.  Resultados: Participaram sete idosas com idade média de 64,4±5,7 anos. Após a intervenção 
houve melhora estatística e clínica do TUG, com diminuição do tempo na AV2 (AV1 = 8,14±0,99; AV2 = 
7,29±0,78 segundos, p=0,006) com ES estimado (d=1,03), considerado grande. Contudo, para a variável 
EEB não houve melhora significativa nos pontos da AV2 (AV1 = 54,71±1,27; AV2 = 55,14±0,98 pontos, 
p=0,510), sendo possível verificar a melhora por meio da significância clínica com ES estimado (d=0,41), 
considerado médio.  Discussão: Os resultados indicam que a prática da DC pode ter efeito na melhora da 
coordenação, equilíbrio, força muscular e mobilidade.  Conclusão: O estudo demonstrou que a DC 
melhorou a mobilidade e o equilíbrio funcional de idosas atendidas numa ESF embora não fosse 
encontrado significância estatística na variável do equilíbrio.          
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JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO  

SILAS DE OLIVEIRA DAMASCENO  
LUCAS OLIVEIRA KLEBIS  

ANTÔNIO MARCOS NEGREIRO MARTINS  
CARLA DE OLIVEIRA CARLETTI  

MAYANE SANTOS ARANTES  
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO  

 
Cada etapa da vida do indivíduo deve ser compreendida e vivenciada de acordo com suas 
particularidades. Deve ser considerada com base em uma gama de vertentes pessoais, sociais e 
cognitivas próprias. Ressalta-se assim, que as vertentes pessoais, sociais e cognitivas estão 
intrinsecamente ligadas, de modo que o prejuízo numa dessas áreas poderá afetar as demais. Por 
exemplo, a perda significativa da memória, resultante de algum processo demencial poderá também 
resultar em restrições sociais e pessoais desses indivíduos. Fatores predisponentes para o declínio da 
memória são facilmente encontrados em idosos no Brasil, sejam eles sociodemográficos ou relacionados 
ao seu estilo de vida com poucos estímulos intelectuais e sociais. Avaliar o efeito da oficina da memória 
sobre a memória semântica de idosas da estratégia de saúde da família. O estudo foi realizado com 
idosas participantes da Oficina da Memória, realizada junto à ESF São Pedro, na cidade de Presidente 
Prudente - SP. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (CAAE: nº 
32860814.5.0000.5402). Foi realizada uma avaliação inicial com aplicação do teste de fluência verbal 
(TFV) e após três meses de participação na Oficina da Memória o mesmo foi repetido. O TFV consiste 
em avaliar, em um minuto, o maior número de palavras verbalizadas pelo paciente, de acordo com uma 
determinada categoria. O teste realizado no estudo foi o de componente semântico, que solicitou que o 
paciente falasse o maior número de animais que se iniciasse com a letra A, e o resultado foi a soma do 
número de palavras citadas. Para análise estatística, foi verificado a média, desvio padrão e Test T 
Student através do programa Excel (Microsoft Corporation, versão 2010). A população deste estudo foi 
constituída por 8 idosas, com média de idade de 66,62±6,09. No TFV inicial a média foi de 1,75±1,16 
pontos e no TFV após três meses a média foi de 2,75±0,88 pontos com valor de p=0,033. Foi observada 
melhora na memória semântica das pacientes após três meses de intervenção no curso Oficina da 
Memória. Essas intervenções utilizando estratégias de memorização já são conhecidas na literatura e 
demonstram, assim como no presente estudo a melhora no desempenho da memória nos grupos que 
foram submetidos a essa intervenção. Considerando a diferença entre a pontuação inicial e após três 
meses de intervenção no TFV, podemos afirmar que a oficina da memoria teve efeito positivo sobre 
memória de idosas, demonstrando ser uma ferramenta importante na manutenção e melhora da 
memória semântica.         
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EFEITOS DA REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR NO RITMO DO SAMBA EM MULHERES COM FATORES DE 
RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES  

 
JULIANA DOS SANTOS PROENÇA  

ANA LAURA RICCI-VITOR  
THAMYRES RANGEL MENDES BARROS  

JÉSSICA MARIANY RODRIGUES DA SILVA  
MARIANA VIANA RODRIGUES  

LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  
ROSELENE MODOLO REGUEIRO LORENÇONI  

 
A terapia por meio da dança apresenta-se como uma forma não convencional de reabilitação 
cardiovascular (RCV), que está associada a impactos positivos na cognição, no aspecto emocional e na 
integração social entre os indivíduos. Diante disso, a dança se apresenta como uma alternativa 
interessante que necessita ser mais explorada, entretanto, pouco se sabe sobre os seus efeitos em 
indivíduos com fatores de risco para doenças cardiovasculares. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi 
avaliar os efeitos de um programa de RCV com dança na capacidade funcional, parâmetros 
cardiovasculares, emocionais e qualidade de vida em mulheres com fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Este ensaio clínico foi realizado em mulheres (n=9; 50,33 
± 4,10 anos; IMC 31,53 ± 5,29 kg/m²) com pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares. O programa de RCV foi realizado com o samba (dança típica brasileira), no 
período de seis meses, com duração de 60 minutos cada sessão e frequência de duas vezes por semana. 
A capacidade funcional foi avaliada pelo teste de caminhada de seis minutos. Os parâmetros 
cardiovasculares (frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e diastólica) foram avaliados 
indiretamente. Os parâmetros emocionais e a qualidade de vida foram avaliados por meio dos 
questionários de ansiedade e depressão (HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale) e de qualidade 
de vida relacionada à saúde (SF-36 - Short Form Health Survey). Para análise estatística como os dados 
se apresentaram com distribuição normal (teste Shapiro-Wilk) foi aplicado o teste t de Student para 
dados pareados. A significância estatística foi fixada em 5%. Todos os procedimentos foram aprovados 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FCT-UNESP, sob o número CAAE: 
504292115.70000.5402. Observou-se diferenças estatisticamente significantes para depressão (6,1±2,6 
vs. 4,1±1,2; p=0,01) e para o domínio vitalidade do questionário SF-36 (60,0±13,9 vs. 73,8±10,5; p=0,03) 
quando comparados respectivamente os momentos antes e após o programa de RCV com samba. Além 
disso, valor próximo à significância foi observado para a capacidade funcional (535,5±55,9 vs. 
575,2±55,5; p=0,06). Para as demais variáveis não foram observadas diferenças significantes. Os 
resultados sugerem que um programa não convencional com samba é capaz de melhorar aspectos 
físicos e mentais de seus praticantes, características fundamentais para mulheres com fatores de 
risco. O programa de RCV no ritmo do samba proporcionou efeitos positivos nas mulheres com fatores 
de risco observados pela redução no escore de depressão e aumento da pontuação do domínio 
vitalidade relacionada à qualidade de vida.    Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC)     
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EFEITOS DO TREINAMENTO FUNCIONAL RESISTIDO E CONVENCIONAL SOBRE ÍNDICES LINEARES NO 
DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA NA SÍNDROME METABÓLICA  

 
MARIANA REIS JOCKNER  

NILTON MANTOVANI JUNIOR  
FRANCIELE MARQUES VANDERLEI  

ALTAIR CUSTODIO JUNIOR  
BRUNO RYU TAKAHAMA  

JHENIFER DOS SANTOS MOTERANI  
 

A síndrome metabólica (SMet) é uma doença crônica, que está intimamente associada com o estilo de 
vida do indivíduo, pois seus indicadores têm relação com os hábitos alimentares e o sedentarismo. 
Neste contexto, o exercício físico torna-se uma alternativa não farmacológica de intervenção. Dentre as 
diversas alternativas de treinamento têm ganhado destaque o treinamento resistido funcional 
(TRF). Objetivo do estudo foi analisar os efeitos de um TRF de 16 semanas sobre índices lineares no 
domínio da frequência em indivíduos diagnosticados com SMet. Ensaio clínico não randomizado, 
composto de 32 indivíduos, de ambos os sexos, com idade entre 35 e 60 anos, que possuíam SMet, 
divididos em dois grupos: grupo treinamento resistido funcional (GTF) e grupo controle (GC). O GTF foi 
submetido ao programa de TRF por 16 semanas. A periodização do TRF totalizou 39 sessões de treinos. 
Utilizou-se o teste de repetição máxima (1RM) para prescrição e incremento do treino. A coleta da 
variabilidade da frequência cardíaca (VFC) foi realizada por meio de um cardiofrequencímetro (Polar 
RS800cx) durante 30 minutos pré e pós treinamento. Para análise da VFC foram selecionados os índices 
lineares do domínios da frequência (LF, HF e LF/HF em unidades normalizadas [nu] e em milissegundos 
ao quadrado [ms²]). Para a análise dos índices da VFC dentro dos grupos foi utilizado teste t pareado 
para dados. Para a comparação entre os grupos foi utilizado teste t não pareado para dados normais. O 
nível de significância foi estabelecido em p < 0,05. No domínio da frequência em Hertz não foi 
observado diferença estatisticamente significativa em nenhum dos índices (LF, HF e LF/HF) entre os 
momentos e entre os grupos. Entretanto houve um comportamento de acréscimo do LF[nu e ms²] e 
diminuição do HF[nu e ms²] no momento pós do GTF. O estudo de Heffernan et al. (2007) avaliou os 
efeitos do treinamento resistido de forma aguda em homens jovens, saudáveis e fisicamente ativos que 
realizaram o exercício de membros inferiores no aparelho leg press. Os autores verificaram um aumento 
do índice LF[nu] e diminuição do índice HF[nu], corroborando aos achados do presente estudo. O TRF 
com duração de 16 semanas em indivíduos com síndrome metabólica não promoveu alterações 
estatisticamente significativas positivas na VFC quando comparado ao grupo controle.         
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ESTUDO ERGONÔMICO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM ESCOLA MUNICIPAL DO OESTE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO: RELATO DE CASO  

 
JAQUELINE LUCHE NEVES  
BRUNA MOREIRA GARCIA  

IRACIMARA DE ANCHIETA MESSIAS  
 

O trabalho docente pode levar à adoecimentos, sendo as lesões por esforços repetitivos e doenças 
osteomusculares relacionadas ao trabalho (LER/DORT), queixas comuns. O objetivo do estudo foi 
analisar o trabalho de um profissional da educação infantil, sob o enfoque da ergonomia, na região 
oeste do estado de São Paulo. Esse foi um estudo de caso, de natureza descritiva, de um profissional da 
área da educação infantil, submetido à Análise Ergonômica do Trabalho em escola municipal de 
educação infantil localizada na cidade de Rancharia (SP). Foi realizada análise ergonômica sendo 
observados os seguintes aspectos: (I) análise do posto de trabalho destacando Trabalho Prescrito e Real; 
(II) dados referentes ao ambiente; (III) às ações do trabalhador: dimensão técnica da produção e 
organização do trabalho; (VI) problemas dentro do contexto profissional, e aplicação do Questionário 
Nórdico Musculoesquelético (NMQ) e o Diagrama de CORLETT. Os resultados apresentam uma 
profissional do sexo feminino, 51 anos, 1,60 de altura, trabalha como professora de educação infantil a 
31 anos, sendo graduada em pedagogia. Atualmente trabalha 27 horas semanais, mas por 30 anos 
trabalhou 54hs/sem. Em relação ao seu trabalho prescrito ele difere do real observando-se que realiza 
atividades diferentes do prescrito e com complexidade. Conforme foi discorrendo sobre suas atividades 
relatou que sentia falta de "... melhores tecnologias...", e que os anos de serviço com o giz, ocasionaram 
ressecamento de sua mão levando a perda de digital e problemas relacionados com a voz. Observa-se 
ritmo acelerado, exigindo atenção e deslocamentos constantes, gerando sobrecarga física e mental. A 
principal etapa é realizada em sua casa na preparação e criação da atividade, pois não há tempo nem 
tecnologia disponível para realizar no ambiente de trabalho. Relatou dores na coluna dorsal, lombar, 
ombro, punho e mão direita nos últimos sete dias, e nos últimos 12 meses, relatou também dores no 
pescoço, de acordo com o NMQ. Segundo o Diagrama de Corlett, as dores foram nível 2 para região de 
pescoço direito, 4 para coluna torácica e lombar, 5 para ombro e mão direita, e 6 antebraço direito, 
ressaltando que direito é seu lado de dominância.  Conclui-se que a profissional apresenta danos à 
saúde física e mental, e sugere-se que devem ser realizadas alterações e adequações em seu ambiente 
de trabalho, de modo a minimizar tais exposições e, consequentemente, os sinais e sintomas de saúde 
apresentados.         
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EXERCÍCIO RESISTIDO DE DOZE SEMANAS DIMINUI INGESTÃO CALÓRICA E PESO CORPORAL DE ANIMAIS 
SUBMETIDOS À DIETA HIPERCALÓRICA.  

 
CAROLINE PANCERA LAURINDO  

KAREN CRISTINA REGO GREGORIO  
ANA CAROLINE RIPPI MORENO  

PATRICIA MONTEIRO SERAPHIM  
 

A associação do comportamento sedentário e excessos alimentícios é o que proporciona o 
desenvolvimento da obesidade, uma doença crônica que expõe o indivíduo a malefícios, como a 
síndrome metabólica1,2. Sabe-se que a prática regular de exercício físico colabora para a diminuição do 
peso corporal. Recentes estudos vêm abordando a eficácia do exercício resistido, mas ainda não está 
claro a abrangência dos seus efeitos.  O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do treinamento resistido 
de doze semanas e implementação de dieta hipercalórica sobre o peso corporal e índices sanguíneos de 
triglicerídeos e colesterol em ratos.  : Foram utilizados vinte e nove ratos Wistar, machos com peso 
±200g divididos entre os grupos: Controle (C / n=5), Obeso (O / n=6), Exercício (E / n=9), Obeso Exercício 
(OE / n=9). Todos os animais receberam ração padrão e água ad libitum. Os animais obesos receberam 
dieta hipercalórica (DH) composta de biscoito recheado, chocolate, mortadela e refrigerante. Os animais 
exercitados foram submetidos a um treinamento em escada vertical, com carga progressiva a partir do 
resultado obtido em teste de repetição máxima (RM), iniciando-se em 50% e evoluindo para 75%, 85% e 
100% da RM, três vezes na semana durante doze semanas. O peso corpóreo dos animais foi avaliado 
semanalmente, assim como a ingestão calórica. Para a análise sanguínea, foi realizada a punção 
intraventricular de sangue dos animais (após 12h de jejum), seguida do uso de kits comerciais (BIOCLIN) 
para colesterol monoreagente e triglicérides. Para a análise estatística foi utilizado o teste ANOVA TWO 
WAY para comparação entre grupos, com significância de p < 0,05. Não foram encontrados resultados 
significativos nos valores séricos de triglicerídeos e de colesterol entre os grupos, embora o grupo OE 
tenha apresentado maiores valores em relação aos demais. Em relação ao peso corporal e à ingestão 
calórica, o grupo O apresentou aumento de peso 37% maior em relação ao grupo E (p=0,0067), e uma 
ingestão significativamente elevada (p=0,0105) em relação ao grupo C ao longo das doze 
semanas. Estudos recentes mostraram que a ingestão de dieta de cafeteria (hipercalórica) induz à 
obesidade e níveis mais elevados de triglicerídeos circulantes e LDL3,4. Este estudo não encontrou 
diferenças significativas na expressão sérica de triglicerídeosérides e colesterol total mesmo com a 
diferença de ingestão e peso dos animais O. Acreditamos que o tempo de exposição à dieta, composição 
da dieta e idade de desenvolvimento metabólico em que os animais se encontravam tenham sido 
determinantes para a discrepância das análises sanguíneas com a literatura A dieta hipercalórica 
ofertada aos animais foi eficiente na indução da obesidade, assim como o protocolo de exercício 
utilizado foi capaz de reduzir a ingestão e o peso corporal, porém não provocaram alterações séricas 
importantes na fase de desenvolvimento em que os animais se encontravam.    CAPES     
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FATORES DE RISCO PARA LESÕES EM JOVENS PRATICANTES DE FUTSAL NOS JOGOS DA JUVENTUDE EM 
PRESIDENTE PRUDENTE  

 
LEONARDO BARRETO MORENO CHOSSANI  

LUAN DE TOLEDO DELLA BARBA  
NILTON MANTOVANI JUNIOR  

JAYME NETTO JUNIOR  
RODOLFO BRISOLA RODRIGUES HIDALGO  

EDUARDO PIZZO JUNIOR  
CARLOS MARCELO PASTRE  

FRANCIELE MARQUES VANDERLEI  
 

O futsal na infância e adolescência é estimulado dentro do Estado de São Paulo, pois proporciona 
inúmeros benefícios, tais como melhora da coordenação motora, aumento da aptidão física e 
autocontrole. Em contrapartida, determinadas lesões desportivas (LD) em jovens podem variar em 
decorrência de uma série de fatores, tais como idade, peso, estatura, índice de massa corpórea (IMC), 
período de treinamento semanal, bem como o tempo que o atleta pratica a modalidade. Já que o futsal 
é considerado uma modalidade que também requer contato físico, além de gestos específicos como 
chutes, mudanças de direção e saltos, fatores como estes podem proporcionar maior vulnerabilidade 
dos seus praticantes em relação à ocorrência de lesões desportivas.  Visto o exposto, o objetivo do 
estudo foi verificar a ocorrência de LD e analisar a influência de fatores de risco intrínsecos (idade, peso, 
estatura e IMC), extrínsecos (tempo de treinamento e horas semanais de prática) em jovens praticantes 
de futsal, bem como verificar a taxa de lesão por atleta lesionado. Foram entrevistados, por meio de 
Inquérito de Morbidade Referida, 85 adolescentes, com idade até 19 anos completos ou a completar no 
ano da realização do evento, praticantes de futsal que participaram do 34º JOGOS ABERTOS DA 
JUVENTUDE do Estado de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente-SP. Utilizou-se o teste t não 
pareado para as variáveis normais ou Mann Whitney para variáveis não normais e todas as conclusões 
foram discutidas para 5% de significância estatística. O presente estudo está registrado no CEP sobre o 
número: 08/2010. Do número total de atletas entrevistados, 56 não apresentaram lesões, enquanto que 
29 relataram um total de 37 lesões, ou seja, a taxa de lesão por atleta foi de 1,27. A média e o desvio 
padrão da idade, peso, estatura, IMC, tempo de treinamento e horas semanais de treino não 
apresentaram valores estatisticamente significantes. A taxa de 1,27 lesões por atleta lesionado sugere 
que o mesmo atleta possuiu lesões diferentes ou recidivas e os fatores intrínsecos e extrínsecos não 
apresentam relação significativa com a lesão dentro desta modalidade, o que sugere que outros fatores 
não analisados podem estar relacionados.  Conclui-se então que jovens praticantes de futsal 
apresentaram mais de uma lesão por atleta, e que os fatores analisados não apresentam relação 
estatisticamente significativa com a lesão.         
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FLEXIBILIDADE DA COLUNA VERTEBRAL DE INDIVÍDUOS JOVENS COM E SEM ESCOLIOSE  
 

CINTIA TIEMI GUSHIKEN  
ANANDA YUMI SHIMIZU  

ELLENE CRISTINE LOPES DE OLIVEIRA  
CARLOS ALBERTO ALVIM FRANZINI JUNIOR  

DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA  
ALESSANDRA MADIA MANTOVANI  

CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI  
 

A escoliose é uma patologia definida como um desvio lateral na coluna no plano frontal do corpo, 
apresentando-se em formato de "S" ou de "C". A escoliose é detectável na presença de desvios laterais 
na coluna, devido a tensão maior em um grupo muscular e retração em outro, levando a desequilíbrios 
de força e comprimento muscular. Portanto indivíduos com esta condição apresentam limitações em 
seu movimento, gerando perda na flexibilidade. Comparar a flexibilidade entre indivíduos com e sem 
escoliose, por meio de métodos não invasivos. Os indivíduos assinaram um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para participação, aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia - UNESP, Campus de Presidente Prudente sob o número CAAE 
46648215700005402. Foram avaliados 52 jovens de ambos os gêneros na faixa etária entre 14 e 25 
anos, divididos em dois grupos: grupo com escoliose (GE) e grupo sem escoliose (GC). Foram utilizados 
os testes de flexibilidade Terceiro Dedo-Chão, Banco de Wells, Inclinação lateral da coluna vertebral e 
Extensão do tronco.  Os valores (de flexibilidade) obtidos não foram estatisticamente significativos, 
porém os valores da média do GC de Inclinação lateral direita e esquerda (22,33cm e 21,92cm, 
respectivamente), Teste Dedo-Chão (5,85cm) e Banco de Wells (29,94cm) foram melhores do que no 
GE. Somente no Teste de Extensão de Tronco o GE obteve melhor resultado (21,19cm). O presente 
estudo não apresentou diferenças estatisticamente significativas entre os valores dos testes de 
flexibilidade entre os grupos com e sem escoliose, porém o Grupo Controle (GC) apresentou valores 
melhores na flexibilidade em quase todas as variáveis exceto na Extensão de Tronco, pois este não só 
exige flexibilidade como força também, logo indivíduos com escoliose apresentam menor força nos 
músculos extensores lombares devido a queixa de dor, pela alteração da biomecânica da coluna. 
Embora o estudo não tenha apresentado diferenças estatisticamente significativas, mostrou uma 
tendência para menor flexibilidade em indivíduos escolióticos em relação a indivíduos 
saudáveis. Conclui-se que indivíduos com escoliose podem apresentar menor flexibilidade em relação a 
indivíduos saudáveis, devido às alterações na biomecânica da coluna vertebral, afetando tanto a postura 
estática quanto a dinâmica.         
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FORÇA MÁXIMA VOLUNTÁRIA DE PREENSÃO PALMAR EM INDIVÍDUOS PÓS ACIDENTE VASCULAR 
ENCEFÁLICO  

 
FERNANDA VIEIRA BEZERRA  

ALICE HANIUDA MOLITERNO  
SARAH SANTOS RONCOLATO  

LOUANNE ANGELICA PIRES  
GEIÉLI PAIXÃO DE ANDRADE  

THAIS MASSETTI  
TALITA DIAS DA SILVA  

TANIA BRUSQUE CROCETTA  
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO  

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI  
MARIA TEREZA ARTERO PRADO  

 
O acidente vascular encefálico (AVE) é um distúrbio na função cerebral de origem vascular e, suas 
consequências envolvem alterações motoras e sensitivas. Em relação a capacidade motora, a redução 
da força muscular em membros superiores podem interferir na funcionalidade do indivíduo, pois 
participam ativamente de atividades como preensão, manipulação, e alcance, que são essenciais para a 
realização das atividades de vida diária. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a força de preensão 
manual e a função de extremidade superior em indivíduos pós AVE. Para a realização deste estudo 
(CAAE: 63123116.7.0000.5515), foram avaliados 19 indivíduos (14 do sexo feminino e 5 masculino) com 
sequela de AVE atendidos semanalmente em uma clínica escola de fisioterapia do oeste paulista, 11 
deles possuíam hemiparesia à esquerda e 8 à direita, com média de idade de 59,15±12,97 anos. Para a 
coleta dos dados aplicou-se a Escala de Avaliação de Fugl Meyer (EFM) (mensura o comprometimento 
motor e sensorial), Escala de Orpington (EO) (estabelece o prognóstico de melhora funcional), Teste de 
Caixa e Blocos (avalia a destreza manual unilateral) que consiste na transferência do maior número de 
blocos de um lado ao outro da caixa durante de 1 minuto, e, a dinamometria de preensão palmar 
(analisa a força de preensão palmar), com três tentativas em ambos os membros. Na EFM os indivíduos 
apresentaram porcentagem média 72,5±16,58% e na EO a média foi de 3,43±1,34 pontos, sendo 
classificada como "moderado prognóstico". A velocidade média obtida no Teste de Caixa e Blocos pelo 
lado parético foi de 13,58±13,26 blocos por minuto e no lado não parético foi de 39,26±12,94 blocos por 
minutos. A média da força de preensão palmar no lado não parético, foi de 39,26±12,93 kgF e para o 
membro parético de 13,57±13,26 kgF. Estes dados sugerem que a força de preensão manual e a função 
de extremidade superior em indivíduos pós AVE encontram-se diminuídas nos membros com 
hemiparesia.  Portanto, pode-se concluir que indivíduos com função motora e prognóstico funcional 
moderado, que realizam fisioterapia semanalmente ainda apresentam déficits de força muscular com 
diferença em relação ao membro sem hemiparesia, o que gradativamente compromete a destreza 
manual deste membro.    PROBIC - UNOESTE     
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IDOSAS ATIVAS APRESENTAM MELHOR QUADRO EMOCIONAL E COGNITIVO QUE IDOSAS SEDENTÁRIAS  
 

ANA CAROLINE RIPPI MORENO  
ALLYSIÊ PRISCILLA DE SOUZA CAVINA  

CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA  
LUCAS OLIVEIRA KLEBIS  

JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO  
ELAINE APARECIDA LOZANO DA SILVA  

REGINA CELI TRINDADE CAMARGO  
 

Sugere-se que em 2025 possa existir mais de 800 milhões de pessoas com idade acima de 60 anos. Esse 
dado é justificado pelo avanço da qualidade de vida. No entanto sabe-se que o envelhecimento é algo 
inevitável, sendo que apesar dos avanços existem alterações físicas e mentais irreversíveis como a perca 
de equilíbrio, sarcopenia, quadros depressivos e baixa autoestima. Atualmente, uma ferramenta que se 
destaca na prevenção dessas fragilidades, é a pratica regular de atividade física, que além de melhorar 
as capacidades funcionais também influenciam de forma benéfica a saúde mental. Comparar depressão, 
autoestima e cognição de idosas sedentárias e ativas, analisando também possíveis alterações em 
relação ao número de prática semanais. Trata-se de uma pesquisa descritiva observacional, coletando 
dados de 54 idosas (idade superior a 60 anos), dividas em 3 grupos: Sedentário, Ativo 2x por semana e 
Ativo 3x por semana. A Escala de depressão para o idoso (GDS-15) foi utilizada para identificar as 
alterações depressivas, a escala de Rosenberg para alterações de autoestima e o Mini Exame do Estado 
Mental (MEEM) para alterações cognitivas. A estatística foi realizada pelo software Prisma 6.0, com 
normalidade analisada pelo teste de Shapiro Wilk e significância pelo teste ANOVA - One Way - Tukey, p 
< 0,05. Todos os testes aplicados apresentaram diferenças significantes, com predomínio de depressão, 
baixa autoestima e cognição em idosas sedentárias, no entanto não houve significância entre os grupos 
ativos. Também foi possível caracterizar o predomínio de idosas casadas e com ensino superior 
completo nos grupos ativos. Percebe-se que idosas praticantes de atividade física regular, seja com 
frequência de duas ou três vezes por semana, apresentam melhores quadros cognitivos, de autoestima 
e baixo índice depressivo. Esse resultado pode ser justificado pelo aumento da relação social 
desenvolvido nas aulas em grupo, além do incentivo rotineiro em se cuidar. Outro resultado 
interessante é o predomínio de idosas casadas e com ensino superior completo nos grupos ativos. 
Sugere-se que a viuvez e o baixo grau de estudo possam incentivar de forma negativa o 
sedentarismo. Conclui-se que a prática de atividade física apresenta melhora em aspectos emocionais e 
mentais quando comparados com idosas sedentárias. No entanto a frequência de duas e três vezes por 
semana não interfere significantemente nos aspectos avaliados.         
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INTRODUÇÃO: A obesidade, considerada um dos maiores problemas de saúde pública mundial, é por, em média, 
3,4 milhões de mortes no mundo e está relacionada com a prevalência de doenças cardiovasculares, hipertensão 
arterial e diabetes mellitus tipo II. A realização de exercícios físicos pode promover alterações na composição 
corporal.  OBJETIVO: Avaliar a influência de um programa de exercícios físicos para pacientes cardiopatas 
realizado por 12 meses sobre o peso de massa magra, o percentual (%) de massa magra, o peso de gordura, o % 
de gordura e sobre o índice de massa corporal (IMC).  MATERIAIS E MÉTODOS: Foram analisados dados de 39 
indivíduos, sendo 25 homens (64,90%) e 14 mulheres (35,90%) com média de idade de 70,2 ± 10,0 anos. 
Inicialmente os indivíduos tiveram mensurado o peso e a altura para cálculo do IMC e, em seguida, foi feita a 
análise da bioimpedância para detectar o % de gordura, peso de gordura, peso de massa magra e % de massa 
magra. Essas avaliações foram feitas no início e após 12 meses de realização de um programa supervisionado de 
exercícios para pacientes cardiopatas. O programa é realizado com frequência de 3 vezes semanas com 1 hora de 
duração e nele são realizados alongamentos e exercícios globais por aproximadamente 20 minutos e mais 30 
minutos de exercícios em esteira e/ou bicicleta ergométrica. Para análise dos dados foi utilizado teste t de 
Student para dados pareados ou teste de Wilcoxon, dependendo da normalidade dos dados (teste de Shapiro 
Wilk), com nível de significância de 5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Instituição 
(CAAE nº: 35525714.9.0000.5402).  RESULTADOS: Para as variáveis avaliadas não foram observadas diferenças 
estatisticamente significantes entre os valores iniciais e o follow-up de 12 meses. Os valores encontrados foram: 
% de gordura (35,8 ± 12,2 vs. 34,8 ± 9,7; p = 0,541), peso gordura (28,4 ± 12,4 vs. 27,4 ± 10,3; p = 0,452), IMC 
(28,1 ± 6,4 vs. 28,8 ± 4,2; p = 0,204), Massa Magra (49,4 ± 10,8 vs. 50,2 ± 10,0; p = 0,655) e % de massa magra 
(64,2 ± 12,2 vs. 64,9 ± 9,8; p = 0,657).  DISCUSSÃO: Após 12 meses, não houve melhora estatisticamente 
significante das variáveis de composição corporal analisadas com o programa de exercício realizado. Contudo, 
ocorreram pequenas melhoras na composição corporal dos pacientes, tendo em vista a perda de gordura e o 
ganho de massa magra. É importante salientar que pelas análises realizadas não houve pioras na composição 
corporal, sugerindo que o programa de exercícios realizado foi essencial para que a composição corporal de seus 
participantes fosse mantida. Além do exercício físico, outras medidas se fazem necessárias para a redução da 
composição corporal, como é o caso da alimentação, nesse contexto, as atividades de orientação que devem 
acompanhar esses programas são essenciais. CONCLUSÃO: Os resultados permitem concluir que não ocorreram 
melhoras significativas na composição corporal dos pacientes analisados.     PROEX     
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A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um importante fator de risco (FR) para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares (DCV) e está associada com o sedentarismo, diabetes, dislipidemia e, 
principalmente, a obesidade, sendo que o aumento do índice de massa corporal (IMC) é diretamente 
proporcional ao aumento da pressão arterial (PA). A literatura aponta que o exercício físico produz 
efeitos benéficos em pacientes com HAS, promovendo redução dos valores da PA e do excesso de 
gordura corporal. Nesse contexto, programas de reabilitação cardiovascular (PRCV), que se utilizam de 
exercício físico associado a programas educativos que visam mudanças de hábitos, podem ser 
importantes para pacientes com HAS.  Avaliar os efeitos de 12 meses de um PRCV sobre o perfil 
antropométrico de pacientes hipertensos. Foram analisados dados de 23 indivíduos hipertensos (68,25 ± 
11,81 anos) que frequentaram um PRCV por 12 meses. Para avaliação do perfil antropométrico foram 
mensurados as circunferências da cintura e quadril e calculado a relação cintura quadril (RCQ), peso e 
altura para cálculo do IMC e % de gordura corporal total (%GCT) e % de massa magra total (%MMT) por 
meio de bioimpedância. Essas avaliações foram realizadas no início e após um follow up de 12 meses. 
Para análise dos dados foi utilizado teste t de Student para dados pareados ou teste de Wilcoxon, 
dependendo da normalidade dos dados, com nível de significância de 5%. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 17442413.0.0000.5402).  Não foram observadas diferenças 
estatisticamente significante para as variáveis peso corporal (79,05±13,57 vs. 83,50±15,51), RCQ 
(0,94±0,08 vs. 0,93±0,10), IMC (28,36±7,54 vs. 29,81±4,59), % de gordura corporal (37,79±12,04 vs. 
34,32±10,86) e % de massa magra total (62,20±12,03 vs. 65,70±10,89), durante os 12 meses de follow 
up (p > 0,05). Os resultados demostram que não houve diferença estatisticamente significante em 
nenhuma das variáveis analisadas, entretanto, foi possível observar uma diminuição da RCQ e do % de 
gordura corporal. Por outro lado, o IMC, peso corporal e a massa magra total aumentaram. Esses 
resultados sugerem que a combinação entre exercício físico e ações educacionais/preventivas que são 
desenvolvidas nos PRCV tem grande importância para, no mínimo, manter o perfil antropométrico de 
paciente hipertensos, devendo ser enfatizadas para fornecer estímulos que permitam mudanças de 
hábitos e melhora das características dos indivíduos hipertensos.  Não houve diferenças significantes 
para as variáveis analisadas, entretanto, observou-se melhora da RCQ, % de gordura corporal e massa 
magra total.    PROEX     
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A capacidade de recuperação da modulação parassimpática pós-exercício é reduzida em indivíduos 
coronariopatas, representando maior risco para essa população. Nesse sentido, estudar estratégias que 
possam acelerar a recuperação pós-exercício é fundamental.  Investigar a influência da hidratação no 
comportamento autonômico de coronariopatas no período imediato de recuperação de uma sessão de 
reabilitação cardiovascular (RC).  Foram recrutados 16 homens (63,33±8,70 anos) com coronariopatia 
isquêmica participantes de um programa de RC, os quais após teste de esforço máximo foram 
submetidos a duas sessões (PC=protocolo controle e PH=protocolo hidratação) de RC monitorizados por 
um cardiofrequencímetro para captação da frequência cardíaca (FC) batimento a batimento. As sessões 
foram compostas por repouso inicial em posição ortostática, exercícios para aquecimento, seguido de 
exercício em esteira e recuperação passiva em posição ortostática. Durante o PH os voluntários 
ingeriram 4 porções iguais de água, oferecidas a cada 10 min no exercício em esteira, cuja quantidade 
administrada foi calculada baseando-se na perda de massa corporal do PC. O período de recuperação foi 
analisado por meio do cálculo do índice RMSSD de 30 segundos, para isso foram selecionados os 
seguintes momentos: M1=30s finais do repouso inicial; M2=30s finais do exercício; e imediatamente 
após a interrupção do exercício, 4 momentos (M3, M4, M5 e M6) subdivididos em 4 janelas de 30 
segundos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da FCT/UNESP (Protocolo: 1.584.507). ANOVA 
two way e testes post hoc foram utilizados para comparações do RMSSD de 30 segundos nos diferentes 
momentos. Para análise dos diferentes momentos entre os grupos foi utilizado o teste t de Student ou 
Mann Whitney. A significância estatística foi fixada em 5%.  Não houve diferença significativa entre os 
protocolos e na interação momento vs. protocolo (p > 0,05), mas foram observadas diferenças 
significantes entre os momentos do PC para M1 (13,88±6,34) vs. M2 (6,58±2,64; p < 0,01), M3 
(7,68±3,72; p < 0,001) e M4 (8,38±3,81; p < 0,05) e no PH para M1 (12,76±4,96) vs. M2(5,87±2,39; p < 
0,001).  Após 1 minuto de recuperação o índice RMSSD retornou aos valores iniciais no PC, enquanto 
que no PH a recuperação aconteceu nos primeiros 30 segundos pós-exercício. Tendo em vista que o 
índice RMSSD representa a modulação parassimpática e que a reentrada vagal ocorre após o exercício 
com o objetivo de reduzir a FC e reestabelecer a condição de repouso do organismo, pode-se dizer que a 
hidratação durante o exercício foi capaz de acelerar a recuperação por promover, de maneira mais 
rápida, a reativação do sistema parassimpático.  A hidratação durante o exercício se mostrou eficiente 
para acelerar a reentrada vagal imediatamente após uma sessão de RC.     FAPESP (Processo nº 
2017/03142-1)      
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A presença de fatores emocionais como estresse, ansiedade e depressão pode interferir em aspectos 
físicos, como no equilíbrio postural, já que a via de modulação do equilíbrio postural possui relação com 
o sistema límbico, responsável pelas emoções. O ambiente acadêmico, pode favorecer surgimento de 
alterações emocionais e, consequentemente, contribuir para o aparecimento de sintomas físicos em 
universitários. Sendo a Terapia de Consciência Corporal (TCC) uma técnica mente-corpo que tem como 
propósito promover benefícios físicos e mentais, é possível que essa técnica possibilite tais benefícios a 
esta população tão vulnerável à presença de distúrbios emocionais. Verificar a presença de sintomas de 
estresse, ansiedade e depressão em universitários e os efeitos agudos da TCC no equilíbrio estático 
desta população. Trata-se de um estudo transversal, de caráter observacional. Os participantes foram 
universitários (n=44) de ambos os sexos, com média de idade de 21,20±2,55, pertencentes a um curso 
de ciências biológicas. Para avaliação de estresse foi utilizado o Inventário de Sintomas de Stress de Lipp 
(ISSL). Os sintomas de ansiedade e depressão foram verificados por meio da Escala Hospitalar de 
Ansiedade e Depressão (Hospital Anxiety and Depression Scale - HADS). O equilíbrio estático verificado 
por meio do baropodômetro eletrônico (FootWalk Pro, AM CUBE, França) nos momentos pré e pós TCC. 
A TCC foi aplicada por um dos pesquisadores, por meio de comando verbal, de maneira pausada para 
que facilitasse a interiozação do participante. A sessão, com duração de 40 minutos, iniciou com os 
participantes em pé e posteriormente em decúbito dorsal. Os universitários foram orientados a realizar 
movimentos lentos e três incursões respiratórias a fim de possibilitar maior percepção de seu corpo. Na 
análise estatística foi utilizada estatística descritiva para os sintomas de ansiedade e depressão e foi 
utilizado o Teste t de Student para comparação do equilíbrio entre os momentos pré terapia e pós-
terapia. O nível de significância adotado foi de 5%. 26 universitários responderam o Inventário de Lipp e 
22 universitários responderam a HADS, destes 57,7% apresentaram sintomas de estresse, 50% 
apresentaram sintomas de ansiedade e 4% apresentaram sintomas de depressão. Quanto a 
estabilometria, constatou-se que uma sessão de TCC foi capaz de melhorar o equilíbrio estático em 
relação ao desvio médio-lateral sendo que no momento pré terapia o resultado foi de 0,82±0,42 
enquanto no momento pós terapia foi de 1,04±0,58. Embora nem todos os voluntários tenham 
respondido os questionários para avaliação dos sintomas emocionais, constatou-se considerável 
percentual de estresse e ansiedade, sendo verificado melhor equilíbrio (deslocamento médiolateral) 
após sessão de TCC. Foram verificados sintomas de estresse, ansiedade e depressão em universitários e 
constatou-se que uma sessão de TCC foi capaz de melhorar o equilíbrio estático (deslocamento 
médiolateral) de universitários.    PIBIC     
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Praguicida é uma substância orgânica ou inorgânica de consistência líquida utilizada na agricultura para 
proteger as plantações. Os pesticidas são divididos em três tipos: herbicidas, fungicidas e inseticidas, 
onde também são divididos quanto a sua taxa de toxicidade, variando de extrema toxicidade à pouca 
toxicidade. O uso do praguicida a longo período traz malefícios a saúde de quem os manuseia, refletindo 
em alterações neurológicas, respiratórias, cardiovasculares, hematopoiéticas, hepáticas, nefrológicas, 
gastrintestinais e intoxicações. Segundo o Departamento Brasileiro do Meio Ambiente, o Brasil é líder 
em consumo de produtos agrotóxicos em todo o mundo. O estudo foi realizado com praguicida 
2,4D(diclorofenoxiacético) que pode levar a uma sobrecarga cardíaca que evoluirá para uma 
remodelação patológica, ocasionando danos cardíacos. Avaliar a remodelação cardíaca (hipertrofia dos 
cardiomiócitos) de ratos submetidos a diferentes exposições ao praguicida 2,4D. Foram utilizados 15 
ratos Swiss adultos machos (30-40g) divididos aleatoriamente em três grupos: grupo controle (GC), 
expostos à nebulização com solução de cloreto de sódio (NaCl 0,9%) por 15 minutos por 3 dias 
consecutivos; Grupo de baixa concentração (GBC) expostos à nebulização do herbicida com 3,71 x 10-
3g.i.a/há durante 15 minutos por 3 dias consecutivos; Grupo de alta concentração (GAC) expostos à 
nebulização do praguicida com 9,28 x 10-3g.i.a/ha, durante 15 minutos por 3 dias consecutivos. Logo 
após a última nebulização os ratos foram eutanasiados, o coração dissecado e incluído em parafina. Para 
avaliar a remodelação cardíaca em relação a presença de hipertrofia dos cardiomiócitos foram 
confeccionadas lâminas histológicas as quais foram coradas com Hematoxilina-Eosina (HE). As imagens 
foram obtidas por meio de microscópio óptico binocular LEICA (objetiva 40x) e foram verificadas 50 
áreas de cardiomiócitos por animal. As comparações entre os grupos foram feitas por ANOVA One Way 
com pós teste de Tukey (p < 0,05). Houve hipertrofia cardíaca no grupo GAC=303,9 ± 38,80 µm2 quando 
comparado com o CG=236,9 ± 61,71µm2 (p=0,034). Os agrotóxicos podem ocasionar pejuizos a função 
cardíaca e assim provocar sinais e sintomas de intolerância aos esforços como o cansaço e a dispneia. 
Estratégias de controle para evitar inalação dessas substâncias aos trabalhodores rurais são necessárias 
para prevenir evolução para remodelação cardíaca patológica. O herbicida 2,4D utilizado por 72h em 
alta concentração promoveu hipertrófica cardíaca, que demonstra seu potencial em promover 
cardiotoxidade.    Não houve.     
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As doenças cardiovasculares (DCV) tem se tornado um grande problema para a saúde no mundo todo, já que 
cerca de 16 milhões de indivíduos no mundo, morrem por causa das DCV por ano. Ainda, o estilo de vida e a 
presença de alguns fatores de risco (FR), como a obesidade, dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes mellitus e 
sedentarismo tem relação direta com o aparecimento de DCV. Neste contexto, medidas preventivas e que 
também controlem os FR tornam-se necessárias e cada vez mais os programas de reabilitação cardiovascular tem 
se demonstrado efetivo nesse âmbito. Porém a permanência e aderência de indivíduos a esses programas tem 
apresentado dificuldades, mesmo quando não há uma DCV previamente estabelecida, uma vez o estado 
emocional interfere em seu tratamento, sendo interferido por exemplo pelo estresse, ansiedade e 
depressão. Portanto o presente estudo tem por objetivo avaliar o nível de ansiedade, depressão e estresse em 
indivíduos que participam de um programa de reabilitação cardiovascular no ritmo do samba. Participaram do 
estudo 13 mulheres (52,52 ± 8,96 anos), integrantes do programa de extensão universitária intitulado 
"Reabilitação Cardiovascular no Ritmo do Samba", todas com idade superior a 18 anos, com ou sem vínculo 
empregatício com a FCT/UNESP e apresentando um ou mais FR e sem a presença de DCV. O nível de ansiedade e 
depressão foi avaliado por meio do questionário auto reportado Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) e o 
nível de estresse foi avaliado por meio do questionário Teste de Lipp - ISS (inventário de sintomas de "stress"). 
Para a análise dos dados, estatística descritiva foi utilizada. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da FCT/UNESP (CEP: 504292115.70000.5402). As participantes apresentaram resultados médios de 
11,76 ± 4,28 pontos no questionário HADS, que avalia ansiedade e depressão. Esses valores indicam uma possível 
(questionável ou duvidosa) presença de ansiedade e depressão. Em relação ao estresse, 3 indivíduos foram 
classificados na fase III (exaustão), 1 indivíduo na fase II (resistência) e 1 indivíduo na fase I (alerta).  Os nossos 
achados demonstram a maior parte das integrantes avaliadas apresentam possíveis quadros de ansiedade e 
depressão, porém, a incidência de estresse na população avaliada é baixa. Pensando nisso, torna-se indispensável 
um acompanhamento e inclusão de medidas que visam melhorar esses aspectos nas pacientes em questão, visto 
que essa pode a vir se tornar uma barreira para adesão e permanecia no programa. Por fim, podemos concluir 
que existe uma maior incidência de ansiedade e depressão do que estresse na população avaliada, o que pode 
contribuir para uma menor adesão e permanência no programa de reabilitação cardiovascular. Dessa forma, 
medidas interventivas para esses aspectos são necessárias.    Pró-Reitoria de Extensão (Proex).     
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E A SUA RELAÇÃO COM A QUALIDADE DO SONO E MODULAÇÃO 
AUTONÔMICA CARDÍACA DE TABAGISTAS  

 
JÉSSICA SAYURI BONATO MORIBE  

MAHARA PROENÇA  
IARA BURIOLA TREVISAN  

TAMARA DOS SANTOS GOUVEIA  
CAROLINE PEREIRA SANTOS  
ERCY MARA CIPULO RAMOS  

DIONEI RAMOS  
 

Introdução: O tabagismo é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares e disfunção do 
sistema nervoso autônomo, sendo este um dos motivos que interfere na qualidade do sono nessa 
população, pelo predomínio da atividade simpática. Os benefícios da prática de atividade física (AF) em 
relação ao sono são evidentes, entretanto, em tabagistas ainda não são claros. Objetivo: Investigar a 
relação entre a qualidade do sono e modulação autonômica cardíaca de tabagistas de acordo com seu 
nível de atividade física. Metodologia: 44 tabagistas (23 mulheres, 44±11 anos, 27±4 kg/m2, 26±20 anos-
maço), com função pulmonar normal, foram avaliados quanto à qualidade do sono (mini-sleep), 
dependência à nicotina (Fagerstrom), função pulmonar (espirometria), sintomas de ansiedade e 
depressão (HADS), nível de atividade física (acelerômetro) e modulação autonômica cardíaca pela 
variabilidade da frequência cardíaca (VFC). Para fins de análise foram divididos em dois grupos 
(percentil) de acordo com seu nível de AF moderada-vigorosa (MPVA): < 50% (menos ativos) e > de 50% 
(mais ativos). Os dados foram apresentados como média±DP. Para comparação inter-grupos foi utilizado 
o teste de t de Student para amostras independentes. Também foi realizado correlação de Pearson 
entre qualidade do sono, níveis de ansiedade e depressão e VFC. O software utilizado foi SPSS 22.0, 
adotando nível de significância de 5%. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE: 
54550116.6.0000.5402). Resultados: Não houve diferença entre os grupos com relação ao score do 
mini-sleep (32±11 vs 27±8; p=0,149), HADS (A: 8±4 vs 10±4; D: 6±3 vs 6±3; p=0,123) ou Fagertrom (5±2 
vs 5±2; p=0,692). Houve diferença entre os grupos com relação ao MVPA (16±8 vs 48±18 min), 
passos/dia (6969±2373 vs 10748±3221) (p < 0,0001 para ambos); e sobre a VFC indivíduos menos ativos 
demonstraram maior atividade simpática (LF: 70±19 vs 55±23 un; p=0,04) e menor atividade vagal (HF: 
30±18 vs 45±23 un; p=0,04). Houve correlação moderada positiva entre a pontuação do mini-sleep e a 
atividade simpática (LF: r=0,486; p=0,048) e com o domínio ansiedade (r=0,441; p=0,045). 
Adicionalmente, foi encontrado correlação moderada negativa entre a pontuação do mini-sleep e a 
atividade vagal (HF: r=-0,491; p=0,045) no grupo menos ativo. Discussão: Indivíduos com maior nível de 
atividade física moderada a vigorosa parecem ter melhora na qualidade do sono, o que corrobora com 
estudos anteriores que indicam uma maior atividade vagal e assim uma melhora na qualidade do sono 
em decorrência da atividade física. Conclusão: Conclui-se que tabagistas menos ativos apresentam pior 
modulação autonômica cardíaca, existindo uma correlação entre a piora na qualidade do sono com 
maior atividade simpática e diminuição do estimulo vagal, além de maiores níveis de ansiedade.         
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O IMPACTO DA ORIENTAÇÃO DOMICILIAR NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO DE HEMIPARÉTICOS 
CRÔNICOS.  

 
THAYNÁ ARAUJO MAIOLINI COSTA  

VALESCA CHIOCA CAIARES  
ANDRESSA SAMPAIO PEREIRA  
CARLA DE OLIVEIRA CARLETTI  

HELDER DOS SANTOS LOPES  
KATIANE MAYARA GUERRERO  

LARISSA BORBA ANDRÉ  
YGOR DE MATOS LUCIANO  

LÚCIA MARTINS BARBATTO  
AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO  

 
O acidente vascular cerebral (AVC) é caracterizado como um déficit neurológico, sendo que a principal 
sequela é a hemiparesia. A fisioterapia em grupo no formato de circuito de treinamento (FGCT) é um 
modelo de terapia que utiliza exercícios ativos e atividades funcionais em um ambiente de grupo com 
mais de dois hemiparéticos por terapeuta, com foco na repetição da prática de tarefas funcionais e 
progressão contínua dos exercícios. A adesão a programas de exercícios é o resultado da razão entre o 
número de sessões realizadas e o número de sessões ofertadas. Durante o processo de reabilitação 
pode ser estabelecido um programa de autogestão no qual o paciente aprende e executa em sua 
residência os exercícios ensinados por um fisioterapeuta. Este programa incentiva a prática de exercício, 
todavia pode ser restringido dificuldade dos pacientes e dos seus cuidadores executarem as 
orientações. Avaliar a adesão à cartilha como autogestão de exercícios domiciliares associados à 
FGCT. Foi confeccionada uma cartilha contendo 5 exercícios para membros superiores, inferiores e 
tronco e durante a entrega desta cartilha aos hemiparéticos crônicos participantes desta pesquisa foi 
orientado que os exercícios deveriam ser realizados uma vez ao dia durante todos os dias da semana. Ao 
longo de 4 semanas foram colhidas informações sobre a frequência com que os hemiparéticos realizam 
os exercícios propostos.A adesão foi calculada considerando que 28 dias de uso da cartilha equivaleria a 
100% de adesão. Participaram deste estudo 23 hemiparéticos sendo que 15 eram do gênero feminino e 
8 do gênero masculino com idade média de 57,34± 13,8. Após avaliação, observou-se que 4 pacientes 
apresentaram uma adesão ?80%, doze de 50% e sete ?20%. É preconizado que a adesão mínima para 
um tratamento satisfatório deve ser de 80% e os resultados deste estudo demonstraram que a maioria 
dos indivíduos não utilizou a cartilha adequadamente e, portanto não atingiram o mínimo para 
classificá-los com uma boa adesão ao tratamento. A orientação e esclarecimento sobre a importância da 
assiduidade ao tratamento para esses indivíduos são fundamentais porque a adesão a programas de 
exercícios domiciliares concomitante a fisioterapia melhoram a capacidade funcional. Os resultados 
deste trabalho demonstraram que os hemiparéticos não apresentaram uma adesão satisfatória na 
utilização da cartilha.    Não possui.     
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O TREINAMENTO RESISTIDO DE DOZE SEMANAS ASSOCIADO À DIETA HIPERCALÓRICA PODE ALTERAR 
NÍVEIS DE GLICOSE E MASSA ADIPOSA EM RATOS.  

 
KAREN CRISTINA REGO GREGORIO  

CAROLINE PANCERA LAURINDO  
ANA CAROLINE RIPPI MORENO  

PATRICIA MONTEIRO SERAPHIM  
 

Estima-se que 50% da população no Brasil apresenta sobrepeso, e estudos comprovam que essa 
comorbidade é precursora da síndrome metabólica, que abrange doenças como: dislipidemia, 
resistência à insulina e diabetes tipo II. Estudos recentes demonstram os benefícios do exercício 
resistido como fator de proteção contra a obesidade Avaliar o efeito do treinamento resistido de 12 
semanas sobre o peso corpóreo, glicose sanguínea, e sensibilidade á insulina em ratos submetidos à 
dieta hipercalórica Foram usados 29 ratos machos Wistar, divididos em grupos Controle(C); Exercício(E); 
Obeso(O); Obeso exercício(OE). Os grupos O/OE receberam dieta hipercalórica (Biscoito recheado; 
Mortadela; Chocolate e Refrigerante), todos os animais receberam água a vontade e ração padrão. Os 
grupos E/OE foram submetidos ao treinamento resistido em escada vertical 3x na semana, com carga 
progressiva (50, 75, 85 e 100%) a partir do teste de 1R.M. O peso corpóreo (PC) dos animais era 
registrado semanalmente; O sangue, foi retirado via intraventricular (12 horas em jejum). Para análise 
sérica foi utilizado o Kit comercial Bioclin de glicose monoreagente; Para o teste de tolerância à insulina 
foi introduzida uma dose (1UI/Kg PC), e mensurada a glicose sanguínea de 0 a 25 minutos de 5/5 
minutos em glicosímêtro; Após a eutanásia o tecido adiposo epididimal (TAE) foi coletado. Para análise 
estatística foi utilizado o teste ANOVA TWO WAY para comparação entre os grupos com significância de 
p < 0,05 O grupo E comparado com o grupo O apresentou menor ganho de peso (p < 0.0067). Com 
relação a análise de glicose sanguínea de jejum, houve diferença entre os grupos E, O (p < 0,0083) e O, 
OE (p < 0,0019), C=156mg/dl, O=206mg/dl E= 122mg/dl OE= 147mg/dl. No teste de tolerância à insulina 
não houve diferença significativa entre os grupos; Na análise tecidual, os animais O apresentaram um 
percentual de tecido adiposo epididimal 59%, 56% e 30% mais elevado do que E, C e OE 
respectivamente (p < 0,0001) Apesar de pesquisas recentes demonstrarem que a implementação de 
dietas com alto teor calórico diminui à sensibilidade a insulina, os animais O deste estudo, ainda que 
não significativo, possuíam valores que indicavam melhor atividade hormonal do que nos demais 
grupos, sugerindo que, embora com massa adiposa maior, a resistência à insulina não estava 
estabelecida. Entretanto, este modelo de dieta e intervenção induziu a obesidade nos animais, 
demonstrado pelo PC e TAE. O exercício resistido foi eficaz no controle de PC, níveis de TAE e glicose 
sanguínea. Pressupõe-se que o percentual calórico da dieta e o prolongamento deste devem ser 
aumentados para reproduzir resultados de resistência à insulina nesta fase de desenvolvimento do 
animal Conclui-se então que o consumo de dieta hipercalórica por 2 meses associado ao sedentarismo, 
leva a um maior ganho de peso corporal e índices de glicose sanguínea, quando comparados a prática 
regular de exercício resistido, sem entretanto, gerar resistência à insulina    CAPES     
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PERFIL DE ADIPOSIDADE EM PACIENTES HIPERTENSOS QUE FREQUENTAM O SETOR DE REABILITAÇÃO 

CARDIOVASCULAR DA FCT/UNESP: UM RISCO PARA A SAÚDE?  
 

GABRIELA VILAS BOAS ALVES  
MARIANA VIANA RODRIGUES  

NATÁLIA DAS NEVES ANDRADE  
CAROLINE NUNES GONZGA  

FELIPE RIBEIRO  
ROMY BUCK SONODA  

DAYANE ANDRADE GENONI CORAZZA  
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  

 
O aumento do peso corporal está diretamente associado a elevação dos valores de pressão arterial, 
bem como a dislipidemia, diabetes, e tem uma forte relação com o surgimento de doenças 
cardiovasculares. Neste contexto, é fundamental a inserção de pacientes hipertensos em programas de 
reabilitação cardiovasculares (PRCV), que além da prática de exercício físico como principal ferramenta, 
desenvolve também medidas preventivas e ações educacionais relacionadas aos fatores de risco e 
hábitos de vida saudáveis. Para que esses programas sejam efetivos no controle e prevenção dos fatores 
de risco, é necessário conhecer a população que frequenta esses programas para direcionar ações 
preventivas/educativas mais adequadas considerando suas características.  Analisar o perfil de 
adiposidade, por meio da bioimpedância, em pacientes hipertensos que frequentam o setor de 
reabilitação cardiovascular da Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT/UNESP.  Foram analisados 35 
indivíduos, hipertensos, frequentadores do setor de reabilitação cardiovascular da FCT/UNESP. A 
avaliação física foi realizada por meio da bioimpedância (Maltron BF-906 Body Fat Analyser, Reino 
Unido), de onde foram extraídos valores de gordura corporal total (%) e gordura corporal alvo (%) e 
adicionalmente, foram analisados os dados antropométricos (peso, altura e índice de massa corporal). 
Estatística descritiva foi utilizada para análise dos dados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da FCT/UNESP (CAAE: 17442413.0.0000.5402).  Os participantes do estudo, com média de 
idade de 67,29±10,76 anos, apresentaram peso médio de 78,44±13,65 kg e IMC de 28,92±4,30. Em 
relação a composição adiposa, apresentaram gordura corporal total (%) de 35,49±12,12 e a gordura 
corporal alvo (%) de 28,34±6,67. Constatou-se que 71,42% (n=25) dos indivíduos encontram-se acima do 
nível recomendado de gordura corporal, enquanto apenas 28,57% (n=10) estão dentro dos níveis 
recomendados.  Os resultados obtidos apontam que os indivíduos hipertensos analisados apresentam 
valores elevados de gordura corporal e confirma a já conhecida relação, de que altos valores de 
porcentagem de gordura corporal estão associados ao desenvolvimento de hipertensão arterial e 
doenças cardiovasculares. Segundo a Associação Brasileira de Estudo sobre a Obesidade (ABESO, 2016), 
indivíduos que apresentam o IMC acima de 25,0 kg/m², possuem um risco ainda maior de desenvolver 
doenças cardiovasculares. Considerando esses aspectos, é fundamental que sejam enfatizadas medidas 
preventivas e educacionais aos pacientes hipertensos que frequentam PRCV, com objetivos de controlar 
a elevação da gordura corporal e os riscos inerentes a essa elevação. Importante salientar que mudança 
de hábitos de vida é difícil e requer dedicação e continuidade A maioria dos indivíduos avaliados 
possuem altos índices de gordura corporal, sendo necessárias incluir novas medidas preventivas e 
educacionais para essa população.    Pró-Reitoria de Extensão (PROEX).     
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PERFIL DE PACIENTES COM ESCOLIOSE IDIOPÁTICA QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO 
DE DESVIOS POSTURAIS DA FCT/UNESP DE PRESIDENTE PRUDENTE  

 
CAROLINE CRISTALDO BARBOSA  

CAROLINE SILVA SANCHES  
JÚLIA MAIA VIUDES AGOSTINHO  

ALESSANDRA MADIA MANTOVANI  
DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA  

CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI  
 

A escoliose é uma deformidade tridimensional da coluna vertebral, tem origem desconhecida, porém 
provavelmente está ligada a hábitos posturais. Adolescentes apresentam elevado índice de escoliose 
idiopática, portanto, a caracterização desta população é importante para direcionar melhores critérios 
de avaliação e tratamento. Avaliar o perfil de pacientes com escoliose idiopática que participam do 
Programa de reabilitação de desvios posturais da FCT-UNESP. Foram avaliados 40 pacientes com 
escoliose idiopática. A mensuração da gibosidade (pelo Teste de Adams) e das cifoses e lordoses foi 
realizada com auxílio de instrumento de madeira, com dois níveis d'água e réguas encaixadas. Foram 
mensuradas as concavidades das curvaturas fisiológicas no plano sagital, com o nível d'água na posição 
vertical: Lordose cervical cefálica (nível d'água apoiado no occipital e régua medindo a lordose cervical); 
Lordose lombar cefálica (nível d'água na coluna torácica e régua na lordose lombar); Lordose cervical 
caudal (nível d'água na coluna torácica e régua na lordose cervical); Lordose lombar caudal (nível d'água 
no sacro e régua na lordose lombar). Foi empregada a escala visual analógica de dor (EVA), com grau de 
0 (nenhuma dor) à 10 (dor máxima suportada). Dos 40 participantes 25 eram do sexo feminino e 15 do 
sexo masculino, com idade média de 18,02±6,17 anos. O índice de massa corporal médio foi 20,89±2,81 
kg/m2, estando 17,5% abaixo do peso, 7,5% com sobrepeso e 75% com peso ideal. No momento da 
avaliação, 25 participantes relataram dor quantificada pela EVA, variando de 0 a 8 (média: 3,12±2,86). 
Todos apresentaram escoliose em pelo menos um dos segmentos avaliados (96,5% torácica; 30% 
toracolombar; 25% lombar). Os valores médios da gibosidade foram: torácica - 0,90±0,53 cm (mínimo: 
0,30; máximo: 3,00); toracolombar - 1,19±0,90 cm (mínimo: 0,10; máximo: 4,50); lombar - 0,86±0,48 cm 
(mínimo: 0,20; máximo: 1,50). Quanto as lordoses, a média encontrado foi 4,00±1,00 cm para lordose 
cervical cefálica e 7,28±2,09 cm para caudal; 4,25±1,21 cm para lordose lombar cefálica e 5,99±1,27 
para caudal.  Verifica-se que a escoliose idiopática afeta principalmente o gênero feminino, com inicio 
na adolescência, caracterizando a escoliose idiopática do adolescente, há uma tendência a estarem 
abaixo do peso, a dor não é um aspecto relevante, as gibosidades são mais frequentes na região 
torácica, porém, as maiores se encontram na região toracolombar. Finalmente as medidas das lordoses 
cervical e lombar caudal são relativamente maiores, demonstrando um efeito compensatório das curvas 
no plano sagital para assegurar o equilíbrio do tronco. O perfil da escoliose idiopática do adoslescente 
no presente estudo apontou características evidenciadas na literatura; gênero feminino, baixo peso, 
curvas torácicas e dor moderada, porém, alguns aspectos como as alterações no plano sagital ainda são 
pouco abordados.          
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PERFIL DE PESSOAS ATENDIDAS POR SERVIÇO DE RESIDÊNCIA EM FISIOTERAPIA EM UMA ESTRATEGIA 
DE SAÚDE DA FAMILIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP  

 
MAYANE SANTOS ARANTES  

ANTÔNIO MARCOS NEGREIRO MARTINS  
JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO  

CARLA DE OLIVEIRA CARLETTI  
ANA LÚCIA DE JESUS ALMEIDA  

RENILTON JOSÉ PIZZOL  
 

A Estratégia da Saúde da Família (ESF) foi instituída para ampliar a implantação do SUS e tem mostrado 
a importância de eleger a família e seu espaço social como núcleo central da abordagem no 
atendimento à saúde. As atribuições das equipes da ESF nos domicílios estão voltadas para a assistência 
integral, contínua e humanizada. Isso requer medidas especiais com o intuito de melhoria na qualidade 
de vida e da promoção da saúde: identificação dos agravos mais frequentes e suas intervenções, além 
de estratégias de reabilitação voltadas à recuperação da pessoa, respondendo às suas reais 
necessidades.  Avaliar o perfil de usuários atendidos pelo serviço de Residência em Fisioterapia em ESF 
em Presidente Prudente/SP para conhecer a demanda local e as necessidades do serviço.  Estudo 
retrospectivo, realizado por análise de prontuários de pessoas que procuraram o atendimento 
fisioterapêutico de maneira espontânea ou após encaminhamento médico no periodo de janeiro a 
junho de 2017. Apos análise foi criado um banco de dados que foram tabulados e analisados, por 
planilha Excel, gerando variáveis que foram expressas por valores absolutos e proporcionais e por média 
e desvio padrão. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP, (CAAE: 
05466712.4.0000.5402). Durante o período, verificou-se que 56 pessoas foram atendidas pelo Serviço 
de Residência, sendo 43 mulheres (76,8%) e 13 homens (23,2%). A média de idade foi de 61,5±18,3 
anos. Com relação às profissões, prevaleceram: Trabalhadores do Lar (31 ou 55,3%), Aposentados (nove 
ou 16,1%), Pedreiros (seis ou 10,7%), Costureiras/Comerciantes (quatro ou 7,1%) e Motoristas (dois ou 
3,6%). A área fisioterapêutica que mais teve atendimento foi Ortopedia e Traumatologia. Dentro destas 
áreas, houve o predomínio de Tendinite/Bursite (17 ou 30,4%) e de Artrose (15 ou 26,8%).  O perfil dos 
indivíduos apresentado neste estudo expressa, em parte, aspectos da condição de vida/saúde da 
população atendida em ESF: mulheres, idosos, trabalhadores manuais e com doenças osteomusculares 
crônicas provocadas pela sobrecarga física do trabalho o que vai ao encontro de outros estudos de 
caracterização populacional em Atenção Básica. A identificação do perfil da população atendida por 
Serviços de Fisioterapia pode contribuir para o planejamento das ações fisioterapêuticas em direção às 
necessidades da comunidade e na resolução de seus problemas.         
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PERFIL DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR DA FCT/UNESP  
 

NATHANY MIOLA SOARES  
PAULA FERNANDA DA SILVA  
KEREN LETTICE DE OLIVEIRA  

GIOVANNA LOMBARDI BONINI BORGES  
LUCY PAOLA OLIVEIRA INACIO  

ANDREZA AUGUSTO CARLI  
FELIPE RIBEIRO  

DAYANE ANDRADE GENONI CORAZZA  
ROMY BUCK SONODA  

LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  
 

As doenças cardiovasculares (DC) são as principais causas de mortalidade mundial e responsáveis por 
altos índices de morbidade. A reabilitação cardiovascular é uma das formas de tratamento para esses 
pacientes, podendo ser aplicada em intervenções coletivas. Conhecer o perfil dos pacientes atendidos 
em programas de reabilitação cardiovascular é relevante, pois pode identificar variáveis que permitirão 
a obtenção de melhores resultados com esses pacientes. Caracterizar os pacientes atendidos no 
programa de reabilitação cardiovascular da FCT/UNESP. Foram analisados dados de 48 pacientes por 
meio de uma ficha de avaliação contendo: sexo, idade, ocupação, diagnóstico clínico e perfil de fatores 
de risco (FR). Além disso, foram também mensurados o peso e a altura dos pacientes e realizado o 
cálculo do índice de massa corporal (IMC = peso/altura²). As coletas foram efetuadas no mês de Junho 
de 2017. Estatística descritiva foi utilizada para análise dos dados e o estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética da Instituição (CAAE nº: 35525714.9.0000.5402). Os 48 pacientes analisados apresentaram 
média de idade de 68,33±10,15 anos, sendo 17 (35,4%) mulheres e 31 (64,5%) homens. Trinta e nove 
(81,25%) eram aposentados. O IMC médio foi de 28,9±4,24 com peso médio de 79,45 ±14,65kg e altura 
média de 1,65 ±0,1m. Presença de FR foi encontrado em 44 pacientes (91,67%), desses, 66,66% 
possuíam hipertensão arterial (HA), 41,66% dislipidemia, 39,58% diabetes mellitus (DM), 35,41% 
histórico familiar e 3,25% eram tabagistas. Insuficiência coronariana foi o diagnóstico clínico principal de 
47,91% dos pacientes, seguido de prevenção (HA e dislipidemia; 16,66%), miocardiopatia dilatada 
(12,5%), insuficiência cardíaca (6,25%), distúrbios de ritmo (6,24%) e 4,16% outros. Discussão: Os 
pacientes são predominantemente idosos o que ressalta a maior incidência das DC, refletindo também, 
na aposentadoria como principal ocupação. O grupo possui IMC médio elevado e caracterizado como 
sobrepeso, condizendo com os dados do Ministério da Saúde, onde 51% da população acima de 60 anos 
estão acima do peso ideal. Os pacientes apresentam elevada prevalência de FR, sendo a HA, dislipidemia 
e DM os mais prevalentes, e a insuficiência coronariana como diagnóstico principal predominante. 
Conhecer o perfil dos indivíduos que frequentam programas de reabilitação cardiovascular é de suma 
importância para maior eficácia no processo de reabilitação cardiovascular.  Os pacientes analisados são 
idosos, possuem sobrepeso, alta prevalência de FR, sejam eles modificáveis ou não modificáveis, e o 
principal diagnostico encontrado foi de insuficiência coronariana.     Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)     
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PERFIL E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA E 
DISFUNÇÃO SEXUAL DO SETOR DE UROGINECOLOGIA DA FCT/UNESP  

 
MAYANE SANTOS ARANTES  
RAYANE SANTANA VEZETIV  

GEOVANA BRIGATTI PEREIRA  
DÁRIDA PEREIRA VALERIANO  

FRANCIELE MARQUES VANDERLEI  
EDNA MARIA DO CARMO  

 
O câncer de próstata trata-se da neoplasia mais predominante no sexo masculino acometendo 
aproximadamente 18% da população. Nos homens tem sido relacionada à vários fatores causais como 
idade e lesão iatrogênica dos esfíncteres urinários e da musculatura do assoalho pélvico. No entanto, os 
tratamentos disponíveis podem causar complicações como a incontinência urinária (IU) e a disfunção 
sexual (DS), sendo que podem gerar prejuízos na qualidade de vida (QV) e no estado funcional.  avaliar o 
perfil e a QV de pacientes com IU e DS. Trata-se de um estudo observacional retrospectivo descritivo 
com análise de prontuários de pacientes que procuraram o serviço de Fisioterapia aplicada a 
Uroginecologia e Obstetrícia da UNESP no período de 2010 à 2017. Os pacientes passaram por uma 
avaliação por meio de uma entrevista com uma ficha contendo dados pessoais e socioeconômicos, além 
de dados clínicos e disfunção sexual. Após essa avaliação foi realizada a aplicação do questionário King´s 
Health Questionnaire (KHQ) para avaliar a QV. Estatística descritiva e teste de Goodman foram utilizados 
para análise dos dados com p < 0,05. Participaram do estudo 41 homens com média de idade 
63,50±6,36 anos, maior frequência de brancos, casados, índice de massa corporal de 33,39±10,50 Kg 
(sobrepeso) e tempo de diagnóstico médio de 38,70±28,20 meses. O tipo de incontinência mais 
prevalente nessa população foi a iatrogênica (48,78%). A maioria dos pacientes não apresentaram vida 
sexual (80,49%) apresentando associação positiva com a presença de alteração na libido e alteração de 
ereção (p < 0,05). Os pacientes que relataram ter vida sexual ativa (19,51%) apresentaram diferença 
estatisticamente significante em relação à presença de alteração na libido e dor durante a relação sexual 
(p < 0,05). Os domínios do KHQ que representam mais impacto na qualidade de vida são impacto da 
incontinência (100%) e emoção (55,55%). estudos demonstraram que os efeitos da IU na qualidade de 
vida revelaram que os pacientes sofrem consequências sociais, sentimentos negativos e/ou vergonha 
resultando em disfunção sexual acarretando em conflitos de aceitação e adaptação às novas 
circunstâncias.  homens incontinentes apresentam prejuízos nos domínios de QV relacionado ao 
impacto da incontinência e emoção. Além disso, a maioria dos pacientes não apresentam vida sexual 
ativa, sendo que essa condição está associada à alteração na libido e da ereção.          

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1140 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM QUEIXA DE DOR NA COLUNA VERTEBRAL ATENDIDOS EM 
UMA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA DE UMA UNIVERSIDADE.  

 
NADINE GUEDES BILA  

DANIELLE CRISTINA NAVARRO  
LORENA PEREIRA ARAUJO  

GABRIELA MANRIQUE E SILVA  
KARLA GUALBERTO CHAGAS  

ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE  
BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO  

CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE FREITAS  
 

As algias na coluna vertebral são de causa multifatorial, ocorrem com bastante frequência e sua 
incidência é elevada na população de uma forma geral.  O presente estudo teve como objetivo 
Investigar a prevalência de dor na coluna vertebral dos pacientes atendidos no Setor de Ortopedia, 
Traumatologia e Reumatologia da Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade do Oeste Paulista. . A 
presente pesquisa trata-se de um estudo retrospectivo, transversal e observacional, com dados 
analisados de prontuários de pacientes com o diagnóstico clínico de patologias que acometem a coluna 
vertebral, entre os anos de 2006 e 2016. Esse estudo foi previamente aprovado pelo comitê de ética e 
pesquisa (CAE 63143616300005515).  Foram coletados dados de 133 prontuários no setor de ortopedia, 
traumatologia e reumatologia, de ambos os sexos, independente da faixa etária, onde algumas das 
variáveis coletadas dos prontuários foram: sexo, idade, cor, profissão, região da coluna vertebral, 
patologia e tratamento realizado. Os resultados demonstraram que houve predomínio do gênero 
feminino (59,4%), com idade média geral de 47,95±12,81 anos, a cor prevalente foi branca, a profissão 
foi serviços domésticos (43,8%), a região mais acometida foi a lombar (81,2%) e as patologias mais 
frequentes foram às degenerativas (53,6%). Dentro os recursos fisioterapêuticos a cinesioterapia 
(57,5%) foi o mais empregado. Estudos de perfis epidemiológicos, também demonstram uma correlação 
com os resultados com maior incidência do sexo feminino, a região lombar mais acometida, 
consequência de atividades laborais que promovem maior sobrecarga na coluna vertebral. O resultado 
deste estudo contribui para que o fisioterapeuta reconheça cada vez mais as desordens que mais 
acometem a população e auxiliar na adoção de medidas de prevenção, promoção e 
reabilitação.    Unoeste     
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PREVALÊNCIA DAS LESÕES DESPORTIVAS NO ATLETISMO DURANTE A 34ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS 
DA JUVENTUDE  

 
MAURÍCIO TEOBALDO SANTOS  

GUILHERME YUJI NICHIMURA  
ALTAIR CUSTODIO JUNIOR  

ARYANE FLAUZINO MACHADO  
RAFAEL MOREIRA DE CASTRO PEREIRA PEREZ ESPINOZA  

NATANAEL PEREIRA BATISTA  
JAYME NETTO JUNIOR  

CARLOS MARCELO PASTRE  
 

A participação de jovens na prática esportiva tem aumentado exponencialmente, entretanto as 
exposições constantes às cargas de treinamento aumentam o risco de lesões musculoesqueléticas. 
Dados epidemiológicos contribuem para o planejamento e previsão dos cuidados necessários a saúde 
dos atletas, além de inferir em medidas preventivas. Analisar a prevalência de lesões durante a 34ª 
edição dos Jogos Abertos da Juventude em atletas do atletismo, bem como determinar possíveis fatores 
de riscos para a ocorrência de lesão. O estudo foi composto por 42 atletas, de ambos os sexos, com 
idade entre 14 e 19 anos. As informações sobre as lesões desportivas e os fatores de risco intrínsecos 
(idade, variáveis antropométricas), extrínsecos (tempo de treinamento e horas de treino por semana) e 
informações referentes a lesões desportivas foram quantificadas e caracterizadas por meio de um 
inquérito de morbidade referida. O questionário foi aplicado individualmente em formato de entrevista 
na pista de atletismo da FCT/UNESP de Presidente Prudente. Para análise estatística foi utilizado o teste 
de Shapiro-Wilks para analisar a normalidade dos dados, sendo todas as variáveis consideradas normais. 
Para a comparação entre os fatores de risco dos atletas lesionados e não lesionados foi utilizado teste t 
não pareado. O nível de significância utilizado foi de p < 0,05. A taxa de lesão por atleta foi obtida pela 
divisão do número total de lesões pelo número total de atletas entrevistados e a taxa de lesão por atleta 
acometido é igual ao número total de lesões dividido pelo total de atletas lesionados. O presente estudo 
foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia - 
FCT/UNESP, sob número de parecer :013130/2012 e CAAE: 04089512.6.0000.5402. No total, 42 atletas 
foram avaliados (19 do sexo masculino [45,24 %] e 23 do sexo feminino [54,76%]). A taxa de lesão foi de 
0,80 e a taxa de lesão por atleta lesionado foi de 1,30. A comparação dos fatores de risco entre os 
atletas lesionados e não lesionados não mostraram diferença significante para as variáveis idade, peso, 
estatura, índice de massa corporal e horas semanais de treino (p > 0,05), já a variável tempo de 
treinamento apresentou uma diferença significativa (p > 0,02), sendo 43,81 ± 33,49(36,00) para não 
lesões e 49,30 ± 26,55 (48,00) para lesões. Nesse estudo, foi observado que o tempo de treinamento 
pode ser um fator risco para as lesões musculoesqueléticas, o que corrobora o fato do atleta estar mais 
exposto ao risco de lesões. Para jovens praticantes de atletismo do estudo foi observado que a variável 
tempo de treinamento pode estar relacionada com a prevalência de lesões musculoesqueléticas nesse 
esporte.         
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PROJETO HIPERTENSÃO DO SETOR DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR DA FCT/UNESP: ORIENTAÇÕES E 

BENEFÍCIOS PARA A COMUNIDADE  
 

HELANA MARA SANTANA  
JULIA ALVERNAZ RODRIGUES  

MARIANE SENNA DA SILVA  
VITÓRIA FERREIRA SILVA  

FELIPE RIBEIRO  
ROMY BUCK SONODA  

DAYANE ANDRADE GENONI CORAZZA  
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  

 
A hipertensão arterial (HA), caracterizada pela manutenção de altos valores de pressão arterial (PA > 
140\90mmHg), pode desencadear complicações em diversos órgãos e sistemas, sendo considerada um 
importante fator de risco (FR) para doenças cardiovasculares e uma das principais causas de morte no 
Brasil. FR como obesidade, alcoolismo, tabagismo e a diabetes, aumentam a probabilidade do indivíduo 
de desenvolver a HA. Nesse contexto, programas preventivos que possam fornecer informações à 
população para o controle e prevenção da HA são primordiais para reduzir os riscos desencadeados por 
ela e suas complicações. O Projeto Hipertensão possui essa característica, pois realiza um 
monitoramento de indivíduos hipertensos e faz intervenções que fornecem informações sobre a HA e 
seus FR, visando alertar e conscientizar a população sobre o controle e prevenção da HA e das 
complicações relacionadas a ela. Descrever as atividades realizadas no projeto hipertensão do setor de 
reabilitação cardiovascular da FCT/UNESP e caracterizar o perfil dos indivíduos atendidos pelo 
projeto. As atividades realizadas no projeto são desenvolvidas com indivíduos que frequentam o Parque 
do Povo em Presidente Prudente e no Ambulatório de Fisioterapia e locais de trabalho da FCT/UNESP. 
Mensalmente são acompanhados 46 hipertensos, bem como realizadas intervenções de promoção à 
saúde. Foram feitas mensurações de pressão arterial de forma indireta, determinação de peso corporal 
e altura para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), avalição de FR para desenvolvimento da HA e 
divulgações de informações abordando os FR e agravantes da HA. Foi também criada a página "Projeto 
Hipertensão da FCT/UNESP-P. Prudente" no Facebook, o que proporcionou o acesso digital aberto a 
população. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (CAAE: 
17442413.0.0000.5402). Para o estudo foram analisados dados de 88 indivíduos, os quais apresentaram 
média de idade 56,4±20,2 anos, pressão arterial sistólica de 123,3±17,4 mmHg e diastólica de 76,5±12,7 
mmHg, altura de 1,66±0,1 metros, peso de 78,5±16,1 kg e IMC de 28,3±5,0. Destes indivíduos 57 
possuíam diagnóstico de HA, sendo que 46 realizam exercício físico supervisionado e 11 sem supervisão. 
Por meio da divulgação pelo facebook, foram computados mais de 50 compartilhamentos totais e mais 
de 1.636 pessoas atingidas com as publicações em aproximadamente 3 meses. Resultados positivos têm 
sido obtidos pelo projeto tanto no campo social quanto de ensino. O desenvolvimento do projeto têm 
conscientizado seus participantes da importância do tratamento adequado e dos riscos que a HA pode 
proporcionar, bem como a necessidade de mudanças nos hábitos de vida. Ainda, proporciona 
conhecimento teórico e prático aos alunos que que participam de suas atividades, além de melhorar a 
relação terapeuta/paciente. O Projeto Hipertensão contribui positivamente para a prevenção, controle e 
informação sobre a HA e seus FR.    PROEX     
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PROTOCOLO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE PASHKOW: ANÁLISE DA CONCORDÂNCIA ENTRE 
AVALIADORES  

 
LUCY PAOLA OLIVEIRA INACIO  

MARIA ISABELA RAMOS HADDAD GARCIA  
ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA  

LAÍS MANATA VANZELLA  
CAROLINA TAKAHASHI  

FELIPE RIBEIRO  
ANA LAURA RICCI-VITOR  

LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  
 

Para maior segurança de indivíduos que estão inseridos em programas de reabilitação cardíaca (PRC) a 
estratificação de risco é importante. Um dos protocolos utilizados para isso é descrito por Pashkow. Na 
prática clínica, diferentes terapeutas fazem uso desse protocolo, contudo não é de nosso conhecimento 
estudos que avaliem a concordância entre diferentes terapeutas na estratificação de risco utilizando 
este protocolo. Avaliar a concordância entre diferentes avaliadores na estratificação de risco de 
pacientes inseridos em PRC utilizando do protocolo de Pashkow. Este estudo do tipo observacional 
transversal foi desenvolvido a partir de dados extraídos dos prontuários de pacientes atendidos em um 
PRC. Para isso, um pesquisador realizou fotocópia dos prontuários, retirou toda identificação do 
paciente para permitir que os avaliadores estivessem cegos quanto ao prontuário que iriam estratificar. 
Na sequência, este material foi entregue a dois outros avaliadores independentes que realizaram a 
estratificação de risco considerando os exames mais recentes de cada paciente e a sua história clínica, 
bem como indicaram quais foram os critérios utilizados para classificação do indivíduo na categoria 
selecionada de baixo, moderado ou alto risco. As variáveis de caracterização da amostra foram 
apresentadas em média e desvio-padrão, números absolutos e percentuais. Para análise de 
concordância foi utilizada o índice Kappa. O nível de significância adotado foi de 5%. Todos os 
procedimentos utilizados nesse estudo foram aprovados pelo CEP da Instituição (CAE: 
57397916.0.0000.5402). Foram utilizados dados de 72 participantes de ambos os sexos (homens: 65,3%, 
n=47/ mulheres: 34,7%, n=25), com idade de 65,62±12,14 anos. A concordância entre os avaliadores 
(avaliador 1: AV1; avaliador 2: AV2) na estratificação do protocolo de Pashkow de acordo com o índice 
Kappa foi de 0.75 (p=0.001) sendo considerada concordância substancial. Dos 72 pacientes 
estratificados pelos avaliadores no protocolo de Pahskow, apenas 6 apresentaram divergências, sendo 
os critérios com maiores divergências "Disfunção ventricular esquerda de leve a moderada" (AV1) e 
"Ausência de disfunção ventricular esquerda"(AV2) com 3 pacientes (P) no total: P14, P15 e P32. De 
acordo com os dados podemos observar que os critérios que apresentaram divergências foram: 
"Disfunção ventricular esquerda de leve a moderada" e "Ausência de disfunção ventricular esquerda", 
revelando que maior atenção deve ser dada quanto a definição destes critérios quando esse protocolo 
for utilizado. Foi encontrada concordância substancial na estratificação do protocolo de Pashkow por 
diferentes avaliadores.         
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QUAL A INTENSIDADE DO EXERCÍCIO DURANTE A FISIOTERAPIA EM GRUPO DE HEMIPARÉTICOS 
CRÔNICOS?  

 
MATHEUS HENRIQUE MAIOLINI DUCATTI  

ISADORA STEFEN SEIXAS  
LÚCIA MARTINS BARBATTO  

CARLA DE OLIVEIRA CARLETTI  
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA  

TROY SMAILI  
ANA FLAVIA BALOTARI BOTTA  

HELOISA BALOTARI VALENTE  
ANDRESSA SAMPAIO PEREIRA  

AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO  
 

A maioria das pessoas que sobrevivem a um acidente vascular cerebral (AVC) apresentam sequelas 
relacionadas à marcha e descondicionamento aeróbio, o que impede a retomada e a participação 
normal na comunidade. A Fisioterapia de Grupo em Circuito de Treinamento (FGCT) é um modelo de 
terapia que utiliza tarefas funcionais específicas realizadas de forma intensiva, repetida e progressiva 
numa série de estações dispostas em circuito para melhorar a funcionalidade e o condicionamento físico 
que se encontra diminuído devido às disfunções motoras da hemiparesia. O OBJETIVO foi analisar se a 
FGCT é capaz de realizar condicionamento cardiovascular em hemiparéticos crônicos. Materiais e 
Métodos: A Frequência Cardíaca (FC) de 13 indivíduos hemiparéticos foi monitorada por meio de um 
monitor cardíaco (POLAR RS400sdTM) durante o tempo contínuo das sessões de FGCT. A Frequência 
Cardíaca de Treinamento (FCT) durante a FGCT foi mensurada a partir da equação de Karvonen e a 
classificação da intensidade, determinada pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte (ASCM). A 
pesquisa foi submetida ao comitê de ética da FCT-Unesp (CAAE:34601014.4.0000.5402). RESULTADOS: 
O estudo realizado com 13 participantes de idade média de 58,84 ± 10,20 anos, revelou que a FC de 
repouso foi 76,15 ± 12,62 bpm e a FC máxima foi 161,15 ± 10,20 bpm. Durante a realização das 10 
estações da FGCT a FC média foi 93,30 ± 13,72 bpm. Sete indivíduos apresentaram resposta cardíaca na 
FGCT inferior a 20% da FCT, cinco pacientes entre 20-39% e um indivíduo entre 40-59%. DISCUSSÃO: A 
intensidade dos programas de reabilitação convencionais é baixa, menos de 30% da FCT, contribuindo 
para baixos níveis de aptidão cardiorrespiratória. O estudo demonstrou que a maioria dos indivíduos ( > 
50%) apresentaram respostas cardíaca frente a FGCT inferior a 20% o que demonstrou que os exercícios 
foram muito leves, não conseguindo superar programas convencionais. Após o AVC os indivíduos 
passam a ter baixa capacidade aeróbia, podendo limitar o desenvolvimento de atividades de vida diária 
e, portanto, exercícios mais intensos podem ser benéficos para melhorar a capacidade aeróbica, 
promover melhor recuperação e reduzir o risco de outros eventos cardiovasculares. CONCLUSÃO: A 
FGCT realizada demonstrou que a intensidade dos exercícios foi inferior a 20% da FCT na maioria dos 
hemiparéticos, definindo a terapêutica como muito leve, e, portanto, se mostrou incapaz no 
condicionamento cardiovascular da maioria dos participantes.         
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QUALIDADE DE VIDA DE HIPERTENSOS ATENDIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 

CAROLINA RODRIGUES BORTOLATTO  
LIONAI LIMA DOS SANTOS  

EDUARDO PEREIRA DA SILVA  
MATEUS COSTA DOS REIS  

MONIQUE YNDAWE CASTANHO ARAUJO  
JAMILE SANCHES CODOGNO  

 
A Qualidade de Vida (QV) de hipertensos passou a ser mais valorizada devido ao aumento da 
expectativa de vida e por atuar como indicador nas intervenções clínicas, avaliando o impacto físico e 
psicossocial que a doença pode provocar nas pessoas acometidas, permitindo melhor conhecimento a 
respeito do paciente e de sua percepção do processo saúde-doença. Nesse contexto, as equipes de 
Atenção Primária (AP) do Sistema Único de Saúde desempenham papel crucial no diagnóstico, controle 
e prevenção da hipertensão arterial (HA) e complicações. O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a 
QV de hipertensos com idade acima de 50 anos, atendidos na AP de Presidente Prudente/SP. Para 
análise da Qualidade de Vida foi realizada entrevista utilizando o MINICHAL - Brasil, questionário que 
avalia a qualidade de vida de hipertensos, traduzido e validado para realidade brasileira, pelos domínios 
"Estado Mental" (EM) e "Manifestações Somáticas" (MS). Quanto mais próximo a 0 estiver o resultado, 
melhor a qualidade de vida. A investigação do histórico de HA foi realizada por meio de inquérito de 
morbidades referidas, que possui informações sobre presença de doenças crônicas e uso de 
medicamentos. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FCT-UNESP (CAAE: 
13750313.2.0000.5402). Valores foram expressos em média, desvio padrão e realizado teste t 
independente com nível de significância < 5%. Amostra composta por 103 pacientes hipertensos, sendo 
35 homens e 68 mulheres, com média de idade de 65±8,5 anos. A média do domínio Estado Mental 
(EM) foi de 5,5±4,8, sendo para mulheres de 6,4±5,1 e para homens de 3,8±3,5 (p-valor = 0,004). 
Manifestações Somáticas (MS) teve média de 4,1±3,6,sendo para mulheres de 4,8 ± 3,6 e homens de 
2,8±3,3 (p-valor = 0.011). A medida da qualidade de vida em pacientes com hipertensão corresponde a 
tentativa de limitar e medir os principais fatores relacionados à condição física e psíquica que quando 
associados à hipertensão podem influenciar a sensação de bem-estar do paciente. Nossos resultados 
corroboraram com a literatura, mostrando que a QV para os homens foi avaliada como 
significativamente melhor nos dois domínios analisados quando comparados com as mulheres e 
sinalizam que ações no âmbito da AP, principalmente para mulheres, deveriam ser norteadas pela 
diminuição do impacto físico e emocional da HA.         
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RECUPERAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA DE CORONARIOPATAS APÓS UMA SESSÃO DE REABILITAÇÃO 

CARDIOVASCULAR COM INGESTÃO HÍDRICA: ESTUDO PILOTO  
 

LORENA ALTAFIN SANTOS  
ANNE KASTELIANNE FRANÇA DA SILVA  

MARIA JÚLIA LOPEZ LAURINO  
LAÍS MANATA VANZELLA  

FELIPE RIBEIRO  
MARIANNE PENACHINI DA COSTA DE REZENDE BARBOSA  

LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  
 

Ingestão hídrica associada ao exercício físico pode promover recuperação autonômica mais eficiente, o 
que pode ser identificada pela análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC). São desconhecidos 
estudos com essa temática em coronariopatas e se índices geométricos da VFC podem ser capazes de 
identificar possíveis alterações autonômicas. Analisar a modulação autonômica no período de 
recuperação de coronariopatas submetidos a 2 sessões de reabilitação cardiovascular (RC) e hidratação 
por meio dos índices geométricos da VFC. Doze homens (64,83±8,63 anos) com coronariopatia 
isquêmica frequentadores de um programa de RC, foram submetidos a 3 etapas: I) Teste de esforço 
máximo para determinação da carga utilizada nas sessões; II) Protocolo controle (PC), composto de 10 
min em repouso, 15 min de aquecimento, 40 min de exercício em esteira, 5 min de desaquecimento e 
60 min de recuperação e III) Protocolo hidratação (PH) com atividades iguais à do PC, mas com a 
ingestão de água mineral determinada pela redução do peso corporal no PC, sendo distribuída em 8 
porções iguais e oferecidas a cada 10 min no exercício e recuperação. Durante os protocolos a 
frequência cardíaca dos voluntários foi registrada batimento a batimento para análise da VFC no 
repouso [5-10 min (M1)] e recuperação [5-10 min (M2), 15-20 min(M3), 25-30 min(M4), 40-45 min(M5), 
55-60 min(M6)] em decúbito dorsal. Foram calculados os índices geométricos TINN, índice triangular e 
SD1, SD2 e relação SD1/SD2 extraídos do plot de Poincaré. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
da FCT/UNESP (Protocolo: 1.584.507) e registrado no Clinicaltrials.gov (NCT 03198806). Os dados foram 
analisados por meio do teste de ANOVA two way e testes post hoc para comparação dos protocolos [PC 
vs PH] e momentos [repouso vs momentos da recuperação] e teste t de Student não pareados ou Mann 
Whitney para análise entre os protocolos em cada momento. O nível de significância adotado foi de 
5%. Não foram observadas diferenças significativas entre os protocolos (PC vs. PH = p > 0,05), porém 
houve diferença estatisticamente significante entre o repouso vs. momentos no PC para os índices SD1 
em M2, M3 e M4 e para SD1/SD2 em M4, ainda, houve interação momento vs. protocolo para o índice 
SD1(p=0,035). No PH não foram observadas diferenças entre o repouso e os momentos de recuperação 
para estes índices, demonstrando a recuperação dos mesmos. Coronariopatas podem apresentar lenta 
recuperação da FC após o exercício físico, devido à baixa modulação parassimpática decorrente de sua 
condição patológica, contudo a ingestão de água combinada com a prática de exercício aeróbio se 
mostrou benéfica para essa população, promovendo recuperação mais rápida da modulação 
parassimpática (SD1) e global (SD1/SD2). A ingestão de água promoveu recuperação mais eficiente da 
modulação autonômica em coronariopatas submetidos a exercício aeróbio supervisionado.    Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ)     
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RELAÇÃO ENTRE OS TESTES TERCEIRO DEDO-CHÃO E SENTAR E ALCANÇAR PARA AVALIAR A 
FLEXIBILIDADE DA CADEIA MUSCULAR POSTERIOR  

 
ANANDA YUMI SHIMIZU  
CINTIA TIEMI GUSHIKEN  

ELLENE CRISTINE LOPES DE OLIVEIRA  
DENIS HENRIQUE ZORZAN BARRETO  

DALVA MINONROZE ALBUQUERQUE FERREIRA  
CRISTINA ELENA PRADO TELES FREGONESI  

ALESSANDRA MADIA MANTOVANI  
 

Para avaliar a flexibilidade da cadeia muscular posterior, encontramos vários métodos na literatura, 
sendo relevante avaliar e comparar a confiabilidade dos testes mais utilizados para a mensuração da 
flexibilidade desta cadeia. O objetivo do estudo foi avaliar e comparar a flexibilidade da cadeia posterior 
por meio dos testes terceiro dedo-chão e sentar e alcançar (banco de Wells). Foram incluídos 50 
estudantes da UNESP, Campus de Presidente Prudente de ambos os gêneros, entre 18 e 28 anos. Os 
indivíduos assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participação na pesquisa. O 
projeto foi encaminhado como emenda do Projeto de Extensão Universitário intitulado "Programa de 
Reabilitação de Desvios Posturais", sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia - UNESP, Campus de Presidente Prudente sob o número CAAE 
06197412.4.0000.5402. Foram aplicados os testes Terceiro dedo-chão e o teste Sentar e alcançar (banco 
de Wells).  Os resultados mostraram correlação entre os dados nas avaliações com a aplicação dos dois 
testes, sugerindo uma forte relação entre os testes terceiro dedo-chão e banco de Wells (r=-0,78). A 
maioria dos estudos utilizou o banco de Wells como instrumento de avaliação por ser, teoricamente, 
mais confiável em relação ao teste terceiro dedo-chão. Mas os resultados do presente estudo 
mostraram que os dois testes são igualmente confiáveis para a avaliação da flexibilidade da musculatura 
posterior (resultado estatisticamente significante). Apesar de serem inversamente proporcionais, são 
equivalentes. Este resultado pode facilitar futuros estudos, pois não há a necessidade de adquirir um 
banco de Wells para avaliar a flexibilidade, e sim, somente uma fita métrica, desde que o teste seja 
corretamente aplicado. Podemos concluir que os testes Terceiro dedo-chão e Sentar e alcançar 
demonstraram bons índices de correlação entre eles, sendo igualmente válidos para a avaliação da 
flexibilidade da cadeia muscular posterior         
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RELAÇÃO ENTRE TEMPO DE ATIVIDADE FÍSICA E EX-TABAGISMO COM PARÂMETROS RESPIRATÓRIOS EM 
PARTICIPANTES DO PROGRAMA VIDA ATIVA ESTÁCIO-UNIMED DE OURINHOS-SP  

 
IZABELA ALVES DA SILVA  

THEDA MANETTA DA CUNHA SUTER  
JHENNIFER ELIANE FERMINO DUARTE MOLINA  

 
O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial, pois com a evolução da ciência e da 
tecnologia a superação da expectativa de vida de gerações passadas é um processo natural, contínuo e 
gradual assim como o envelhecimento. No Brasil a perspectiva para 2020 é que se torne o país com o 
sexto maior número de idosos do mundo o que revela um aumento na qualidade de vida geral da 
população, mas também a necessidade de maior atenção ao envelhecimento ativo e saudável. Este 
torna-se um desafio à medida em que, além do declínio fisiológico de funções orgânicas grande número 
de pessoas envelhecem dependentes do cigarro. Apenas um cigarro contem cerca de 4.700 substâncias, 
sendo 60 destas carcinogênicas e causando mortes pelo mundo inteiro. Por outro lado, a prática de 
exercícios físicos vem sendo adotada cada vez mais, pois envelhecer de modo saudável vem 
acompanhado da manutenção de hábitos saudáveis e da prática regular de exercícios físicos. Assim, 
tornam-se necessárias pesquisas que investiguem a relação entre a prática de exercício físico e funções 
respiratórias em indivíduos fumantes ou não.  Desta forma o objetivo do presente estudo foi verificar se 
há diferenças em parâmetros respiratórios, verificados por manovacuometria e espirometria, entre 
nunca fumantes e ex-fumantes com diferentes tempos de prática de exercício físico nos participantes do 
Programa Vida Ativa Estácio-Unimed de Ourinhos.  Trata-se de uma pesquisa quantitativa transversal 
realizada no Núcleo de Práticas de Saúde da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos com idosos do 
Programa Vida Ativa Estácio-Unimed aprovada em Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE 
46555015.9.000.5379. Foram avaliados 35 indivíduos participantes Programa acima de 45 anos, os 
parâmetros da espirometria: Capacidade Vital Forçada (CVF), Volume Expirado Forçado no Primeiro 
Segundo (VEF1), Pico de Fluxo Expiratório (PF) e relação VEF1/CVF; e com a manovacuometria o Pico de 
Forças dos Inspiratório (PImáx) e Expiratório (PEmáx), além da aplicação de entrevista para 
identificação. Para as análises estatísticas foram utilizados testes T Students e adotado significante p < 
0,05.  Os resultados apontaram que nenhum dos parâmetros da espirometria nem a PEmáx foram 
influenciados pelo tempo de prática de exercícios físicos (p=0,28+/-13 e p=0,28 respectivamente) ou o 
fato de terem fumado ou não (p=0,72+/-7 e p=1,00, respectivamente); a PImáx também não foi 
influenciada pelo ex-tabagismo (p=0,79), mas o tempo de prática de exercícios físicos influenciou 
melhora significante (p=0,04) deste parâmetro respiratório.  Esta pesquisa colabora com a literatura por 
confirmar benefícios respiratórios com a prática de exercícios físicos. Conclui-se que, para os 
participantes deste estudo, nunca ter fumado ou ser ex-fumante não resultou em diferença nos 
parâmetros respiratórios, contudo maior tempo de prática de exercício físico resultou em maior força 
dos músculos inspiratórios (PImáx).         
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REPRESENTAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL ENTRE ATLETAS ADOLESCENTES: UM ESTUDO TRANSVERSAL.  
 

EDUARDO PIZZO JUNIOR  
ALLYSIÊ PRISCILLA DE SOUZA CAVINA  

LARISSA RODRIGUES SOUTO  
NILTON MANTOVANI JUNIOR  

FERNANDA PEGORIN DINIZ  
AMANDA LETÍCIA PICHELI MARTINS  

FRANCIELE MARQUES VANDERLEI  
CARLOS MARCELO PASTRE  

 
A imagem corporal é a representação mental, interna ou um auto esquema da aparência física de um 
indivíduo. Essa representação sofre alterações ao longo do tempo, decorrente das definições sociais 
predefinidas de corpo ideal. No período da adolescência parece haver uma propensão maior na 
insatisfação corporal, sendo esse um dos critérios no diagnóstico de transtornos alimentares. A 
incidência de insatisfação corporal entre atletas é considerado baixa, porém atletas adolescentes têm 
utilizado métodos considerados patológicos para o controle de peso corporal, o que torna esse assunto 
muito importante para promoção e proteção da saúde dessas jovens. Avaliar a prevalência de distorção 
corporal em adolescentes do sexo feminino praticantes de esportes. A amostra foi composta por 22 
adolescentes do sexo feminino escolhidas aleatoriamente entre as participantes dos Jogos da Juventude 
ocorrido na cidade de Presidente Prudente-SP com média de idade de 17,13±1,98 anos, sendo 
praticantes de cinco modalidades (atletismo, handebol, futsal, voleibol de praia e basquetebol). Foi 
aplicado o questionário Body Shape Questionnaire para avaliar a imagem corporal. Esse questionário é 
de auto-preenchimento com 34 perguntas para serem respondidas segundo a escala LIKERT de 1 a 6. A 
partir do somatório dos pontos obtidos o indivíduo é classificado em: grave distorção (acima de 167 
pontos); moderada distorção (entre 138 e 167); leve distorção (entre 110 e 138) e ausência de distorção 
(máximo 110 pontos). Estatística descritiva foi utilizada para análise dos dados. Apenas 4 adolescentes 
apresentaram distorção leve de imagem corporal (18,18%); sendo 2 praticantes de handebol e 2 de 
futsal. Em relação a somatória média obteve-se: 57,16±20,77 pontos no atletismo, 105,75±11,02 para o 
handebol, 75,12±27,20 no futsal, 73,00±28,28 no voleibol de praia e 81,50±24,74 no basquetebol; 
portanto quando analisadas em conjunto, nenhuma das modalidades apresentou distorção da imagem 
corporal. 4 das 22 adolescentes avaliadas apresentaram leve insatisfação corporal. Pode-se relacionar os 
achados do presente estudo ao fato de que as modalidades em que houve distorção da imagem 
corporal são classificadas como de alto contato físico e assim exigirem um maior porte físico de seus 
praticantes, o que pode explicar a insatisfação corporal. Segundo alguns autores a incidência de 
insatisfação corporal em adolescentes é grande principalmente no sexo feminino, porém o presente 
estudo apresentou um valor não significativo em relação ao grau de distorção leve, podendo ser 
justificado pelo número da amostra ter sido baixo. Sugere-se então mais estudos que analisam essa 
problemática com maior frequência, e em um número maior dessa população relacionando com maior 
ênfase o risco associado de transtornos alimentares. Em conjunto, nenhuma modalidade apresentou 
distorção da imagem corporal, entretanto na análise individual, as modalidades de handebol e futsal 
apresentaram uma leve distorção da imagem corporal.         
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RESPOSTA CARDIOVASCULAR FRENTE Á SESSÕES DE REALIDADE VIRTUAL EM INDIVÍDUOS COM 
DOENÇAS CARDIOVASCULARES  

 
LUIZ FELIPE MARQUES NOVAES  

JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA  
BIANCA PINHAL GALINDO  

LORRANY CAROLINE ROCHA DOS SANTOS  
MARGARET ASSAD CAVALCANTE  

ANGÉLICA BOLOGNA RAPOSO  
MAIARA ALMEIDA ALDÁ  

FRANCIS LOPES PACAGNELLI  
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE  

 
As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte no mundo. Assim, comprova-se a 
necessidade de intervenções que visem à melhora cardiovascular. No atual contexto tecnológico 
mundial, recursos terapêuticos têm sido adjuvantes à reabilitação, tal como a Realidade Virtual (RV), 
que pode ser um mecanismo complementar e inovador para os protocolos fisioterapêuticos. Analisar o 
comportamento cardiovascular de indivíduos com DCV submetidos à RV é necessário para garantir a 
estabilidade clínica e não promover sobrecarga cardíaca.  Analisar a resposta cardiovascular frente á 
sessões de RV em indivíduos com DCV.  O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Institucional 
(protocolo: 3563). Foram avaliados 14 indivíduos com DCV (59,85±4,54 anos) de ambos os gêneros, que 
realizaram 12 sessões de fisioterapia, duas vezes por semana, com duração de 60 minutos. A RV foi 
implementada nas sessões por meio do equipamento Xbox 360® com KinectT, com o uso dos jogos 
YourShapeT e Dance Central 3T. A frequência cardíaca (FC) e pressão arterial (PA) foram verificadas 
antes do inicio da sessão, com o paciente em repouso e sentado e imediatamente após o término da 
atividade com o paciente ainda em posição ortostática. Durante a sessão foi verificada a FC, e a 
sensação subjetiva de esforço por meio da Escala de Borg. A normalidade dos dados foi avaliada por 
Shapiro Wilk, análise pareada pelo teste t de Student, com nível de significância de p < 0,05.  A média da 
FC antes das sessões foi de 67,06±11,37 batimentos por minuto (bpm) e após 89,22±13,60 bpm (p < 
0,0001). A PA sistólica antes foi de 118±8,53 milímetros de mercúrio (mmHg) e após 122,9±8,82 mmHg 
(p= 0,011). A PA diastólica inicial foi de 76,66±3,75 mmHg e após 76,78±3,98 mmHg (p= 0,87). A 
sensação de esforço durante o exercício foi de 11,26±0,41 (relativamente fácil).  A FC e a PA sofreram 
alterações fisiológicas durante as sessões, ou seja, aumento da FC e PA sistólica e manutenção, 
diminuição ou pequeno aumento da PA diastólica. A sensação de tolerância ao esforço não ultrapassou 
o limite recomendado.  A RV provocou respostas cardiovasculares fisiológicas mostrando-se um recurso 
seguro. Estes resultados sugerem que a RV pode ser implementada como recurso terapêutico inovador 
e que mantem a estabilidade clínica de indivíduos com DCV.    unoeste     
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SATISFAÇÃO CORPORAL DE INDIVÍDUOS FREQUENTADORES DE UM PROGRAMA REABILITAÇÃO 
CARDIOVASCULAR E SUA CORRELAÇÃO COM A COMPOSIÇÃO CORPORAL  
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PAULA RAPCHAN DOS SANTOS TORQUATO  

MARIANNE PENACHINI DA COSTA DE REZENDE BARBOSA  
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  

 
Com objetivo de prevenir ou reverter o quadro de obesidade, um importante fator de risco 
cardiovascular, programas de reabilitação cardiovascular (RC) têm sido utilizado. Porém, a prevalência 
de indivíduos obesos frequentadores desses programas ainda é elevada e a percepção corporal pode 
estar relacionada a este fato, portanto entende-la pode auxiliar na elaboração de ações educacionais 
direcionadas a esta população.  Investigar a satisfação corporal de indivíduos frequentadores de um 
programa de RC e sua correlação com a composição corporal.  Este é um estudo transversal que 
recrutou 46 indivíduos de ambos os sexos, portadores de doenças e/ou fatores de risco cardiovascular e 
frequentadores de um programa de RC. Para sua realização, os voluntários realizaram uma auto 
avaliação de sua imagem corporal (escala de nove silhuetas proposta por Stunkard) e responderam a um 
questionário de hábitos alimentares. Ainda, foram coletados dados antropométricos (massa corpórea, 
estatura e circunferência de abdome) e realizado bioimpedância (porcentagem de gordura). Teste de 
Komolgorov Smirnov foi utilizado para avaliar a normalidade dos dados, o Teste Qui-quadrado na 
identificação de associação entre variáveis dependentes (satisfação corporal) e variáveis independentes 
(índice de massa corporal (IMC), circunferências de abdome, percentual de gordura corporal) e a 
Regressão Logística Binária usada na análise da magnitude de possíveis associações, ajustadas por sexo, 
idade e hábitos alimentares. Todos os procedimentos utilizados nesse estudo foram encaminhados ao 
Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (CAAE: 55576616.7.0000.5402).  A associação entre 
insatisfação corporal e variáveis independentes mostrou diferenças significantes para a variável IMC (p < 
0,05). Elevada prevalência de indivíduos com insatisfação corporal foi observada para as variáveis 
analisadas independente delas estarem com valores dentro da normalidade. Na magnitude das possíveis 
associações entre insatisfação corporal e a variável IMC, não foram observadas diferenças significantes 
(p > 0,05). Apesar disto, indivíduos com excesso de peso identificado pelo IMC apresentaram maiores 
chances de estarem insatisfeitos com seu corpo. Com base nos resultados observados nota-se a 
importância da implementação de estratégias que auxiliem na melhora da percepção corporal da 
população avaliada. Para aqueles com IMC elevado que estão insatisfeitos com seu corpo, a utilização 
de estratégias educativas que abordem diferentes formas de combater a obesidade torna-se 
fundamental.  Frequentadores de um programa de RC apresentaram elevada insatisfação corporal e 
maiores chances de insatisfação são observadas naqueles com excesso de peso.    PIBIC     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1152 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

TAREFA DE LABIRINTO PARA APRENDIZAGEM MOTORA EM INDIVÍDUOS COM SEQUELA DE ACIDENTE 
VASCULAR ENCEFÁLICO  
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RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA  
MARIA TEREZA ARTERO PRADO  

 
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) promove comprometimentos sensitivos, motores e cognitivos, que 
pode prejudicar a aprendizagem motora. O uso de softwares e jogos em computador é um método de 
intervenção que está sendo eficaz para nesses casos, como o labirinto, para a melhora da cognição, 
noção e memória espacial. Deste modo, o objetivo deste estudo foi verificar a aprendizagem motora de 
indivíduos após AVE com uma tarefa de labirinto. Participaram 10 indivíduos com diagnóstico de AVE de 
uma clínica de Fisioterapia em Presidente Prudente/SP, sendo 3 do sexo feminino e 7 do sexo 
masculino, com média de idade de 59±12,25 anos. O estudo foi aprovado com o número do CAEE 
63123116.7.0000.5515. Os indivíduos realizaram atividade de labirinto em 3 etapas: aquisição, retenção 
e transferência. Na etapa da aquisição e retenção foram executados o mesmo labirinto, porém 30 
tentativas na aquisição e 5 na retenção, havendo um intervalo de cinco minutos entre as duas etapas. Já 
na transferência, foi executado 5 vezes um labirinto diferente do utilizado anteriormente. Os 
participantes foram orientados a fazer o percurso do labirinto o mais rápido possível, sendo registrado o 
tempo em segundos de cada tentativa. Para análise dos dados, estes foram divididos em blocos de cinco 
tentativas cada para todas as etapas, sendo verificado a normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e 
utilizado o teste de Friedman com post-hoc de Dunn para a comparação entre blocos (p < 0,05). Foi 
verificada uma diminuição significativa da média do primeiro bloco da aquisição (85,9±86,7 segundos) 
para o último bloco de aquisição (A6) (44,2±47,5 segundos), e também do A6 com a retenção (R) 
(32,3±35,6 segundos). Além, da diminuição significativa da média do A6 para a transferência (33,6±32,4) 
(p < 0,0001).  De acordo com os resultados obtidos, não houve diferença da retenção para transferência, 
porém houve diferença expressiva comparando o último bloco da aquisição com a retenção. Portanto, 
os indivíduos que apresentam AVE são capazes de transferir uma tarefa de computador com uma 
quantidade de treino importante de repetições, sendo que a fase de aquisição foi suficiente para eles 
transferirem. Assim, é necessário que esses indivíduos em um programa de reabilitação pratiquem 
atividades que exigem repetições para melhorar as habilidades motoras.    PROBIC - UNOESTE     
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TESTE DE FLUÊNCIA VERBAL EM IDOSOS: UMA COMPARAÇÃO APÓS 3 MESES DE OFICINA DA MEMÓRIA 
NA UNATI-FCT/UNESP  

 
LAÍS ALLI DIAS  

LUCAS OLIVEIRA KLEBIS  
JOSÉ HENRIQUE PIEDADE CARDOSO  

JAQUELINE LUCHE NEVES  
BRUNA MOREIRA GARCIA  

LUANA MARTINS DE PAULA  
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO  

 
As alterações progressivas que ocorrem no envelhecimento se tornaram um problema de saúde publica 
por afetar o idoso de maneira funcional, emocional e social. Entre elas, o declínio cognitivo, que 
interfere na diminuição da capacidade de realização de atividades de vida diária, memorização, 
autonomia e de acordo com o nível de déficit de cognição, pode favorecer o desenvolvimento de 
patologias que prejudicam a memória, tal como demências, entre elas a Doença de Alzheimer. Fatores 
predisponentes para o declínio da memória são facilmente encontrados em idosos no Brasil, sejam eles 
sociodemográficos ou relacionados ao seu estilo de vida com poucos estímulos intelectuais e sociais. 
Nesse contexto, ressalta-se a importância do treinamento da cognição para memória do idoso. Avaliar e 
comparar os resultados do teste de fluência verbal em idosos após 3 meses de treinamento da memória 
na UNATI-FCT/UNESP. O estudo foi realizado com idosos participantes da Oficina da Memória, realizada 
junto à Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI), pertencente ao setor de Gerontologia do 
Departamento de Fisioterapia da FCT/UNESP de Presidente Prudente. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (CAAE: nº 32860814.5.0000.5402). Foi realizada em um 
primeiro momento a entrevista inicial com data de nascimento e aplicação do teste de fluência verbal 
(TFV) e após 3 meses de participação na oficina, o mesmo foi repetido. O TFV consiste em avaliar, em 
um minuto, o maior número de palavras verbalizadas pelo paciente, de acordo com uma determinada 
categoria. O teste realizado no estudo foi o de componente fonológico, que solicitou que o paciente 
falasse o maior número de palavras iniciadas com a letra A, sendo o resultado a soma do número de 
palavras citadas. Para analise estatística, foi realizado media, desvio padrão e teste t de Student com 
nível de significância de p?0,05, realizados através do programa Excel (Microsoft Corporation, versão 
2010). A população deste estudo foi constituída por 27 idosos, 87% mulheres e 13% homens com média 
de idade 71,74±6,52. No TFV inicial a média foi de 11,17±4,54 pontos e no TFV após 3 meses a média foi 
de 15,38±5,80 pontos, com p=0,005. Foi observada melhora significante na pontuação do TFV em média 
4,21 pontos entre a primeira coleta e a segunda realizada 3 meses após a intervenção no curso Oficina 
da Memória. Essas intervenções utilizando estratégias de memorização já são conhecidas na literatura e 
demonstram, assim como no presente estudo a melhora no desempenho da memória nos grupos que 
foram submetidos à essa intervenção. Considerando a diferença entre a pontuação inicial e após 3 
meses de intervenção no TFV, os achados indicam uma relação positiva entre o treinamento da 
memória e a pontuação no teste de fluência verbal em idosos.         
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TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAS E AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DO 
QUESTIONÁRIO ICONOGRAPHICAL FALLS EFFICACY SCALE (ICON-FES)  

 
MAÍRA SGOBBI DE FARIA  

BIANCA YUMIE ETO  
RAFAEL ZAMBELLI DE ALMEIDA PINTO  

MÁRCIA RODRIGUES COSTA FRANCO  
CLAUDIA REGINA SGOBBI DE FARIA  

GIOVANA AYUMI AOYAGI  
 

Atialmente, a FES-I é considerada a escala mais adequada para avaliar o medo de cair. Pesquisadores 
australianos desenvolveram a Iconographical Falls Efficacy Scale (Icon-FES), uma escala que avalia o 
medo de cair através de imagens ilustrativas das atividades e situações cotidianas do idoso. As principais 
vantagens da Icon-FES são: a inclusão de atividades que exigem maior equilíbrio dos idosos, dados com 
distribuição normal e sua capacidade de avaliar o medo de cair em idosos mais independentes. Realizar 
a tradução e adaptação transcultural da escala Icon-FES para a língua portuguesa do Brasil, além de 
avaliar as propriedades psicométricas do questionário Icon-FES. Para a tradução temos cinco fases. A 
primeira fase foi a de tradução do Icon-FES para a Língua Portuguesa, por dois tradutores bilíngues 
brasileiros. Na segunda etapa, as versões T1 e T2 foram discutidas com os dois tradutores, produzindo 
assim uma única tradução. Na terceira fase, a versão T1-2 foi traduzida para o inglês por dois tradutores 
bilíngues, cuja língua materna é o Inglês. A quarta fase foi a revisão de todos os relatórios por um comitê 
de especialistas com a finalidade de obter uma única versão. A quinta fase foi a de pré-teste, na qual o 
questionário foi aplicado em 30 participantes com a finalidade de verificar se a tradução do questionário 
foi entendida e interpretada corretamente. Para a analise de parâmetros psicométricos, na primeira 
entrevista, foram coletados os dados demográficos e informações sobre o histórico de quedas do ano 
anterior ao estudo, e aplicada a forma culturalmente adaptada do Icon-FES. Na segunda entrevista, que 
ocorreu sete dias após a primeira entrevista, o questionário foi aplicado novamente em todos os 
participantes. Para a análise de consistência interna, o valor do coeficiente de Cronbach´s alpha foi 
considerado adequado. A reprodutibilidade intra-avaliador foi considerada excelente. Os valores do erro 
padrão da medida e mudança mínima detectável mostram que a magnitude da mudança necessária 
para exceder a variabilidade do questionário Icon-FES é em torno de 7,0 pontos. A correlação entre o 
questionário Icon-FES com FES-I foi aceitável. Efeito teto e solo não foram identificados. O estudo 
utilizou as etapas definidas no processo de tradução e adaptação transcultural descrita por BEATON e 
colaboradores. É importante realizar além da tradução, a adaptação transcultural do questionário, visto 
que a cultura se difere em cada país. O questionário Icon-FES é a primeira escala desenvolvida que faz 
uso de imagens para avaliar o medo de cair nos idosos, desta forma, avalia idosos que possuem maior 
capacidade funcional. A tradução teve boa adaptação para a língua portuguesa do Brasil e possibilitou a 
comparação dos resultados com a literatura internacional. O Icon-FES apresenta uma boa correlação 
com o FES-I, que é considerado padrão-ouro para avaliar o medo de cair.    Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)     
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TRIAGEM DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO COM A AVALIAÇÃO ESPIROMÉTRICA.  
 

BEATRYZ RODRIGUES DE BRITO  
NATACHA TAYNA CAIRES DELLA LIBERA  

BRUNA KEIKO NAKANO LIGABO  
ANDRESSA GONÇALVES CAVALHEIRO  

NATALY ROSSINI  
LETICIA NERES SANTOS  

FLÁVIO DANILO MUNGO PISSULIN  
 

A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é caracterizada por obstrução parcial ou completa, intermitente, das 
vias aéreas durante o sono. Para o diagnóstico da AOS é realizada polissonografia, que quantifica os 
eventos respiratórios de apneia/hipopneia, permitindo calcular um índice de apneia e hipopneia (IAH) 
obtido pela divisão do número de eventos respiratórios pelas horas dormidas. Contudo, o exame 
polissonográfico que representa padrão ouro para diagnostico da AOS tem reduzida disponibilidade de 
serviços e alto custo o que leva ao subdiagnóstico e não tratamento destes pacientes.  Por isso, este 
estudo avaliou a espirometria como método de screenig para AOS e comparou a efetividade do uso da 
espirometria com as escalas de sono como método de triagem de AOS. Foram avaliados 26 indivíduos 
adultos de ambos os gêneros atendidos no Instituto do Ronco e Apneia do sono Mencius Mendes 
Abrahão, após parecer favorável pelo comitê de ética em pesquisa Unoeste (CAAE 
65211916.5.0000.5515). Todos os indivíduos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Após diagnóstico prévio de AOS, pela polissonografia, foi realizada espirometria e aplicadas as 
escalas de sono Epworth, Berlin e STOP-BANG, seguidos das circunferências abdominal e cervical. Entre 
os 26 indivíduos, 88,46% (n=23) (indicaram AOS utilizando o questionário STOP-BANG como método de 
avaliação. O questionário de Berlin apresentou alto risco de AOS em 84,61% (n=22), enquanto Epworth 
mostrou pontuação > 10 em 53,84% (n=14). Na triagem de pacientes com AOS pela espirometria a 
FEF50%/FIF50% < 1 e FIF50% < 1,7 l/s foram identificadas em 23,07% (n=06) e 7,69% (n=02) dos 
pacientes, respectivamente. Circunferência cervical maior foi encontrada em 42,30% (n=11) dos 
indivíduos. No trabalho de Teixeira e Cahali., 2013, a espirometria detectou obstrução extratorácica na 
via aérea superior em 92,3% dos casos o que contradiz os resultados encontrados no presente estudo. 
Segundo Gus et al., 2008, o questionário de Berlin apresentou sensibilidade de 85,5% e especificidade 
de 65% para o diagnóstico de SAOS mostrando-se uma ferramenta importante de avaliação 
corroborando com o presente estudo. Em um artigo de revisão de Melo e et al (2016), ao comparar 
estudos com o questionário STOP-BANG e o de Berlin verificou-se maior sensibilidade e especificidade 
do primeiro sobre o segundo, diferente do que foi encontrado nesta pesquisa.  Todos os métodos de 
screening falharam na triagem de pacientes com AOS previamente identificados pela polissonografia. Na 
população incluída, a AOS foi identificada em um maior número de indivíduos pelo questionário de 
Berlin.         
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A PREFERÊNCIA DO PACIENTE EM RELAÇÃO AO TRAJE DO FISIOTERAPEUTA  
 

DÉBORA MAYUMI DE OLIVEIRA KAWAKAMI  
GUILHERME HENRIQUE DALAQUA GRANDE  

RAFAEL ZAMBELLI DE ALMEIDA PINTO  
SUSIMARY APARECIDA TREVIZAN PADULLA  

 
Durante o primeiro atendimento ao paciente, é estabelecida uma comunicação verbal e não verbal - 
roupas, aparência, aspecto de limpeza e higiene - esta primeira impressão é a base para que o mesmo 
disponha de maior receptividade, adesão íntegra ao tratamento e às orientações concedidas, além de 
que é papel vital para estabelecer uma relação de confiança entre terapeuta e paciente. Diante disto e 
de poucos dados encontrados na literatura sobre este assunto sendo relacionados aos profissionais 
fisioterapeutas, torna-se necessário mais pesquisas neste campo com a finalidade de melhorar o 
atendimento oferecido ao paciente quando se trata de relação terapeuta-paciente. O objetivo deste 
estudo é Identificar a preferência dos pacientes pelo tipo de vestuários dos fisioterapeutas, se existe 
diferença nas preferências pelos vestuários dos fisioterapeutas entre pacientes atendidos no 
ambulatório/hospital e investigar se a preferência por tipos de vestuário é influenciada pelo sexo e 
idade dos fisioterapeutas e dos pacientes. O estudo será de natureza transversal, realizado na Santa 
Casa de Misericórdia e no Centro de Referência em Fisioterapia em Presidente Prudente- SP. Serão 
coletados aproximadamente 500 pacientes com 18 anos de idade ou mais. O questionário preliminar 
possui duas partes. A primeira parte do questionário contem informações pessoais do paciente. A 
segunda parte contém perguntas que irão avaliar a percepção dos pacientes em relação ao vestuário 
mais adequado ao fisioterapeuta. Participantes irão receber de maneira aleatória um dos seguintes 
cartões com o mesmo indivíduo trajando 4 diferentes vestuários: . Cartão 1: Fisioterapeuta mulher 
adulto-jovem . Cartão 2: Fisioterapeuta homem adulto-jovem . Cartão 3: Fisioterapeuta mulher meia-
idade . Cartão 4: Fisioterapeuta homem meia-idade Com os seguintes vestuários: . Vestuário social que 
consiste de calça e camisa sociais; . Vestuário profissional que consiste de calça jeans e camisa polo; . 
Vestuário profissional com jaleco que consiste de jaleco branco por cima da calça jeans e camisa polo; . 
Vestuário privativo de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e Centro Cirúrgico, na cor verde. Serão 
mostradas as fotos de todos os trajes com a acessórios, iluminação e fundo semelhantes. Os 
participantes irão ser instruídos, a responder as seguintes perguntas em relação aos 4 trajes no cartão: 
"Qual desses vestuários você gostaria que o seu fisioterapeuta estivesse vestindo?"; "Qual aparenta ser 
mais confiável?"; "Qual aparenta ser mais inteligente e/ou competente?"; "Qual aparenta ser mais 
cuidadoso e/ou afetuoso?"; "Qual aparenta ser mais rígido e/ou sério?"; "Qual aparenta ter uma melhor 
interação com você?" e "Qual aparenta ser mais claro com informações do seu tratamento?". O 
paciente deverá apontar qual sua preferência de acordo com cada pergunta citada, podendo escolher 
um vestuário diferente para cada pergunta.            
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ANÁLISE AUTONÔMICA E DA COMPOSIÇÃO CORPORAL NO USO ASSOCIADO DA TERAPIA COMBINADA E 
A CORRENTE RUSSA NA REDUÇÃO DA GORDURA ABDOMINAL  

 
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO  

NATHÁLIA SOARES DE ALMEIDA  
ALANNA BORGES VITORIANO CAMARGOS  

TATIANE FERNANDES BAPTISTA  
GLORIA ALEXANDRA DE PAULA RODRIGUES  

TAINARA ALVES DE ANDRADE  
LAURINEIA DA SILVA  

GABRYELLA SENA LOPES BONATTO  
BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO  

GIOVANNA SANTOS GONÇALVES  
DANIELA CAMILA MENDES GONÇALVES  

 
Introdução: A gordura abdominal localizada não se enquadra entre os padrões de beleza e por isso 
mulheres encontram-se em uma busca incansável pelo corpo perfeito, em troca da melhora da 
autoestima. Dessa forma, diversas técnicas estão sendo cada vez mais procuradas na redução do 
acúmulo deste tecido, por todo tipo de população, porém os efeitos desta técnica sobre o sistema 
cardiovascular e autonômico ainda precisam ser esclarecidos. Objetivo: Analisar a influência do uso da 
terapia combinada associada a corrente russa sobre a composição corporal, a pressão arterial e os 
índices lineares da variabilidade da frequência cardíaca aplicada e maneira aguda e crônica.  . Método: 
Participarão do procedimento experimental, 30 voluntárias, sexo feminino, em uso de contraceptivo 
oral, sedentárias, e que apresentem até 4 cm de prega cutânea supra ilíaca, as quais serão subdivididas 
em dois grupos, grupo terapia combinada (TC) e grupo terapia combinada e corrente russa (TCCR). O 
delineamento do estudo compreenderá 12 visitas ao centro de estética, nas quais serão realizadas as 
avaliações antropométricas iniciais e finais (medidas de perimetria abdominal, relação cintura e quadril, 
índice de massa corpórea e bioimpedância), as sessões de aplicação da terapia combinada (ultrassom e 
eletroterapia com corrente estereodinâmica) de maneira isolada e em associação a corrente russa. Essas 
intervenções serão acompanhadas pelas medidas da pressão arterial e a avaliação autonômica. A 
avaliação autonômica e a punção da polpa digital para medida da glicemia , colesterol e triglicérides, 
acontecerão na primeira e na décima sessão, antes e após a aplicação da intervenção. Os intervalos R-R 
nestes períodos serão obtidos por meio cardiofrequencímetro Polar S810i e serão analisados os índices 
no domínio do tempo (RMSSD, SDNN) e no domínio da frequência (HF, LF un e ms2). Já as medidas da 
pressão arterial serão mensuradas antes e após as 10 sessões de intervenção dos dois grupos pelo 
método indireto seguindo as recomendações VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Após 
realizada normalidade dos dados, a análise dos efeitos sobre a composição corporal será a aplicado os 
teste de T Student ou teste Wilcoxon, e para as comparações entre as variáveis pressão arterial e índices 
da VFC encontrados nos momentos pré e pós-intervenção será feita por meio de Anova One-Way ou 
teste de Kruskall Wallis. O nível de significância será estabelecido em p < 0,05 para todos testes.            
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ANÁLISE DA APRENDIZAGEM MOTORA E EFEITO DA INTERVENÇÃO COM USO DE REALIDADE VIRTUAL 
EM INDIVÍDUOS APÓS AVE  

 
LOUANNE ANGELICA PIRES  

ALICE HANIUDA MOLITERNO  
SARAH SANTOS RONCOLATO  
FERNANDA VIEIRA BEZERRA  
GEIÉLI PAIXÃO DE ANDRADE  

THAIS MASSETTI  
TALITA DIAS DA SILVA  

TANIA BRUSQUE CROCETTA  
IBIS ARIANA PENA DE MORAES  

CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO  
NATALIA CRISTINA ANDRADE  
GABRIELA ARAÚJO CALDEIRA  

JENIFFER NORRAINE SANTIAGO  
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA  

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI  
MARIA TEREZA ARTERO PRADO  

 
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) causa comprometimentos motores, sensitivos, cognitivos, entre 
outros, sendo a tecnologia cada vez mais incorporada nos tratamentos para melhora funcional dos 
pacientes. Analisar a aprendizagem motora (AM) de indivíduos após AVE com uso de realidade virtual 
não imersiva. E, verificar a evolução da AM destes, após um período de intervenção com software de 
realidade virtual. Participarão do estudo 20 indivíduos com diagnostico de AVE e 20 indivíduos não 
apresentando AVE pareados por sexo e idade (grupo controle). Os dois grupos deverão realizar as 
avaliações iniciais que analisarão o estado cognitivo (Mini Exame do Estado Mental); a função sensória 
motora (Escala de Avaliação de Fugl Meyer); a gravidade do AVE (Escala de Orpignton); destreza manual 
(Teste de Caixa e Blocos); força de preensão palmar (Dinamômetro); equilíbrio estático e dinâmico 
(Escala de Berg). Após, executarão testes para verificação da AM, com jogos de realidade virtual: Timing 
Coincidente (verifica o tempo de coincidência do movimento), o paciente terá que apertar a barra de 
espaço do computador quando uma esfera desce em uma coluna vertical de esferas e chega até a 
última esfera; Challenge (analisa zona de alcance), o paciente deverá estourar todas as bolhas através 
do kinect® e do touch screen; Fitts Reciprocal Aiming Task v.1.0 (Horizontal) (avalia controle motor), 
com o mouse o paciente deverá clicar alternadamente em barras laterais que mudam de tamanho; 
Labirinto (analisa interferência contextual no desempenho motor), os participantes deverão percorrer o 
caminho certo de labirintos em menor tempo. Na intervenção (10 sessões de 15 minutos cada), será 
realizado o Move Hero, o qual os pacientes estourarão as bolhas que caem conforme a música tocada. 
Ao final de todas sessões os participantes serão reavaliados pelos instrumentos: Escala de Orpignton, 
Fugl Meyer, Teste de Caixa e Blocos, Dinamômetro e Timing Coincidente.       PROBIC - UNOESTE     
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APRENDIZADO MOTOR EM INDIVÍDUOS INSTITUCIONALIZADOS POR TAREFA DE TIMING COINCIDENTE  
 

MARIANA DA CRUZ SOUZA  
LAÍS MAIARA DE MORAES ZAGO  

JAQUELINE COLLETTI BATELANI DE LIMA  
ISABELLE NOBRE DOS SANTOS  

JORGE GOMES DO NASCIMENTO  
WILLIAN SERRA DE ALMEIDA  

ANDRÉ WESLEY ARAUJO  
ALINE SANCHEZ FERRARI  

TALITA DIAS DA SILVA  
TANIA BRUSQUE CROCETTA  

THAIS MASSETTI  
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO  

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI  
MARIA TEREZA ARTERO PRADO  

 
O desenvolvimento motor e cognitivo dos indivíduos institucionalizados pode ser comprometido devido 
à falta de alguns estímulos psicomotores e de realizar atividades motoras no dia a dia. Isso pode ser 
consequência da falta de oportunidades, da rejeição e falta de afeto da família e da população. Desse 
modo, o objetivo do estudo é analisar a aprendizagem motora (AM) por meio de uma tarefa de Timing 
Coincidente em crianças e adolescentes institucionalizados e não institucionalizados, comparando o 
desenvolvimento motor e a AM dos mesmos. No presente estudo (CAAE: 63119716.5.0000.551) 
participarão 40 indivíduos (crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 e 16 anos), sendo dividido em 
dois grupos (pareados por sexo e idade): 20 crianças e adolescentes não institucionalizadas (Grupo 
Controle - GC), que frequentam um projeto educacional na cidade de Presidente prudente/SP; 20 
crianças e adolescentes institucionalizados (Grupo Experimental - GE), em dois abrigos que pertencem à 
mesma cidade. Essa amostra será avaliada por recursos que apuram o desenvolvimento motor (Bateria 
Psicomotora) e pelo uso de softwares computacionais, que são testes que aferem condições 
importantes para o desempenho dos movimentos, tal como o tempo de reação do movimento e o 
controle motor dos indivíduos. Em seguida a estas avaliações, todos os indivíduos irão realizar a tarefa 
de Timing Coincidente, na qual verifica o tempo de desempenho do movimento. O protocolo desta 
tarefa acontecerá em três etapas (Aquisição, Retenção e Transferência), empregada da mesma forma no 
GC e GE. Para a análise dos resultados, no caso de amostras independentes com dois grupos, será 
utilizado o teste t student, para os casos de distribuição normal. Os casos de distribuição não normal, 
serão avaliados pelo teste de Mann-Whitney. Serão considerados significativos os valores de 
p?0,05.            
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ASSOCIAÇÃO DO PERFIL DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO COM O PLANEJAMENTO GESTACIONAL  
 

GEOVANA BRIGATTI PEREIRA  
RAYANE SANTANA VEZETIV  
MAYANE SANTOS ARANTES  

DÁRIDA PEREIRA VALERIANO  
FRANCIELE MARQUES VANDERLEI  

EDNA MARIA DO CARMO  
 

Durante a gestação ocorrem alterações fisiológicas no corpo da gestante, assim como modificações 
físicas, nos níveis hormonal e psíquico. Essas intensas alterações emocionais associadas a fatores de 
risco e o contexto geral que estas mulheres estão inseridas podem causar ou agravar os sinais e 
sintomas de ansiedade e depressão, gerando assim, um período no qual há um aumento da 
sintomatologia ou transtornos psiquiátricos nesta gestante, os quais podem influenciar negativamente a 
gestação. Este projeto de pesquisa terá como principal objetivo analisar o perfil social e o planejamento 
familiar e associar com nível de ansiedade e depressão na gestação das participantes do projeto de 
extensão fisioterapia na gestação da FCT/UNESP, da Cidade de Presidente Prudente. Trata-se de um 
estudo observacional retrospectivo descritivo que será realizado através de análise de prontuários de 
gestantes que serão encaminhadas ao serviço de Fisioterapia aplicada a Uroginecologia e Obstetrícia no 
Centro de Atendimento de Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) da Faculdade de Ciências e Tecnologia - 
UNESP campus Presidente Prudente. Serão analisados os dados de mulheres, que estejam em qualquer 
período gestacional e faixa etária, que não apresentem complicações obstétricas e possuam 
encaminhamento médico. As gestantes com idade inferior a 18 anos serão acompanhadas do seu 
responsável. O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres 
Humanos da FCT/UNESP, com protocolo n. 81/2011. Para caracterização da amostra serão avaliados os 
dados pessoais, sociodemográficos e informações sobre dados obstétricos referentes à gestação. Após a 
avaliação inicial será aplicado a Escala de Ansiedade e Depressão (HAD) para avaliar os níveis desses 
sintomas durante esse período. Toda a coleta de dados será conduzida pelos pesquisadores, 
posteriormente, os dados serão registrados em planilha computacional Excel (Windows XP 
Professional), para organização, sistematização e análise. Para análise dos dados será utilizado o 
software SPSS® 17.0. Os dados serão apresentados em médias, desvios padrão, mediana, intervalo de 
confiança, valores absolutos e percentual. Para testar a normalidade dos dados será utilizado o teste de 
Kolmogorov Smirnov. Para a correlação entre as variáveis será utilizado o teste de correlação de 
Pearson ou Spearman dependendo da normalidade dos dados.            
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AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE DE PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA AO 
EXERCÍCIO FÍSICO EM TRILHAS URBANAS: UM ESTUDO QUALIQUANTITATIVO  

 
ANA PAULA RABELO NESPOLO  
FABIANO FRANCISCO DE LIMA  

THAÍS DE OLIVEIRA SOUZA  
VITTORIA RAFFAELA ALVES FORMICO  

MARIANA AKEMI CUCATTO  
BERTA LÚCIA DE MENDONÇA SILVA  

DIONEI RAMOS  
ERCY MARA CIPULO RAMOS  

 
Os benefícios do treinamento físico para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) já 
foram evidenciados na literatura, no entanto a adesão e continuidade do treinamento nessa população 
ainda é insatisfatória. Uma possibilidade ainda pouco investigada para pacientes com DPOC, é a 
aplicação de exercício físico utilizando trilhas urbanas. Hipotetiza-se que esta modalidade apresente 
uma boa aceitabilidade nesses pacientes.  Avaliar a aceitabilidade de pacientes com DPOC a protocolos 
de exercícios em trilhas urbanas em diferentes intensidades. O projeto foi encaminhado ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da Instituição Universitária com parecer aprovado sob número CAAE: 
61443316.1.0000.5402. Será avaliada uma sub-amostra de pacientes com DPOC de um estudo 
experimental randomizado em andamento, composto por três sessões de protocolo de exercícios físico 
em trilhas urbanas em diferentes intensidades. Após as sessões de exercícios será realizada a avaliação 
qualiquantitativa, conduzida por um moderador com experiência nesse tipo de avaliação. 
Posteriormente, os achados serão transcritos em verbatim. A avaliação quantitativa será realizada por 
um questionário pré-estabelecido. Análise estatística: A análise dos dados qualitativos se dará por meio 
da análise de conteúdo, que será desenvolvida como meio de categorização de dados para efeitos de 
classificação, organização e compactação. Após esta análise inicial, será realizada uma discussão das 
diferenças nos resultados até que um consenso seja atingido. As análises qualitativas serão realizadas e 
armazenadas no programa NVIVO (QSR NVivo versão 9). Quanto a análise quantitativa, os dados serão 
transcritos para uma planilha do excel e posteriormente serão descritos em média e desvio padrão 
(dados contínuos) e em porcentagem (dados categóricos).             

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1164 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DA MUSCULATURA ESQUELÉTICA COMO PREDITORA DE 
REMODELAÇÃO APÓS O INFARTO DO MIOCÁRDIO  

 
CLÁUDIO SPÍNOLA NAJAS  

 
O infarto agudo do miocárdio (IAM) é responsável por grande número de hospitalizações e óbitos em 
todo o mundo. Nos últimos anos, outro fator que vem ganhando destaque na literatura como preditor 
de má evolução após o IAM é a remodelação ventricular. Na fase aguda do infarto, há desintegração do 
colágeno interfibrilar. A perda desse tecido de sustentação torna a região mais propensa à distensão e, 
consequentemente, mais susceptível às deformações , denominada de expansão do infarto. Na fase 
crônica estudos revelam que a reversão da dilatação, por outro lado, pode ocorrer entre 30 e 60% dos 
pacientes estando associada à melhora na evolução. Diversos estudos têm demonstrado que 
medicamentos ou procedimentos que modificam a remodelação ventricular, prevenindo ou retardando 
a dilatação cardíaca, estão associadas à melhor evolução dos pacientes como a remodelação cardíaca 
reversa. Outro fator importante é a força de preensão palmar no IAM, diversos estudos mostram que a 
força do músculo esquelético, se altera em associação com eventos cardíacos, já a composição corporal 
demonstra que em indivíduos portadores de maior peso magro, tem significativamente maior força que 
os indivíduos portadores de menor peso magro. No entanto os resultados demonstram a correlação 
entre peso magro e percentual de gordura pode indicar uma melhor ou pior condição para realizar o 
esforço isométrico de preensão manual. Avaliar a força da musculatura esquelética e a composição 
corporal como preditoras de remodelação ventricular, remodelação reversa e disfunção ventricular após 
o infarto agudo do miocárdio de parede anterior. A análise da força muscular esquelética será obtida 
pela técnica de Handgrip, feita por meio de aparelho específico, Hand Dinamometer T-18. Todas as 
medidas serão realizadas na mão não dominante, com o paciente sentado, e o cotovelo apoiado na 
cama. Será utilizado o método de impedância bioelétrica para a avaliação da composição corporal, 
principalmente quanto ao volume e percentual de água. Para a remodelação cardíaca, será realizado o 
ecocardiograma para avaliar a parede anterior do ventrículo esquerdo. Todas as análises , serão 
realizadas entre o 3º e 5º dia após o infarto. A estatística será analisada por meio do teste do X2, o teste 
t de Student, o teste de Mann-Whitney, considerando nível de significância adotado de 5% para todos 
os testes.            

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1165 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E FORÇA MUSCULAR DE IDOSOS COM DPOC SUBMETIDOS A 
UM PROTOCOLO DE TREINAMENTO COMBINADO  

 
CHRISTIAN ADAMS DELATOR BARROS  

GIOVANA MIKI FERNANDES ITO  
LARA REGINA DA COSTA ALEXANDRE  

LAYLA PRADO COTRIM  
PABLO MONTAÑO DA SILVA  

MONICA CRISTINA DOS REIS SILVA  
JULIA WIEZEL DE OLIVEIRA  

WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA  
GIOVANNA DE PAULA LIMA DOS SANTOS  

JORGE LUIS CASTRO DEMORI  
MICHELE MIDORI WAKABAYASHI PERES  

ALINE DUARTE FERREIRA  
 

Sabe-se que a intolerância ao exercício físico é uma manifestação comum em todos os indivíduos com 
DPOC, desta forma a dispneia e a fraqueza muscular são os sintomas mais frequente que a doença 
apresenta. Portanto, a intervenção fisioterapêutica por meio de exercícios aeróbicos e de força é de 
suma importância, pois além de promover a prevenção primária dos sinais e sintomas que a doença 
apresenta, ela atua também na reabilitação desses indivíduos, promovendo o retardo da progressão da 
doença. Avaliar a capacidade funcional e força muscular de idosos com DPOC submetidos a um 
protocolo de treinamento combinado.  a amostra será composta por 20 idosos com diagnóstico médico 
de DPOC, frequentadores de uma Unidade de uma Estratégia de Saúde da Família da cidade de 
Presidente Prudente. Os participantes serão divididos em dois grupos: G1-DPOC com intervenção; G2-
DPOC sedentário (controle). Inicialmente os participantes passarão por avaliação inicial para coleta dos 
dados pessoais, sinais vitais e antropometria. Para confirmação do distúrbio ventilatório obstrutivo 
característico da DPOC e gravidade da doença, será realizada a avaliação da função pulmonar por meio 
da espirometria pré e pós-broncodilatação. Os critérios para classificação quanto à gravidade da doença 
serão seguidos pela Global Obstructive Lung Disease (GOLD). Na sequência, será aplicado o questionário 
referente ao nível de atividade física de forma subjetiva (BAECKE); avaliação da capacidade funcional por 
meio do teste de caminhada dentro de seis minutos (TC6) e Pegboard and Ring Test (PBRT); avaliação da 
força muscular de membros superiores e inferiores. Essas avaliações serão repetidas após oito semanas 
de treinamento. O protocolo de treinamento será aplicado com frequência de duas vezes semanais, 
durante 70 minutos, com uso da Escala de BORG para a percepção de esforço e grau de dispneia. Para a 
análise dos resultados será criado um banco de dados eletrônicos no Excel® e posteriormente será 
utilizado o teste de análise de variância (ANOVA) para os casos de distribuição normal. Os casos de 
distribuição não normal serão avaliados pelo teste de Kruskal-Wallis. Serão considerados significativos 
os valores de p?0,05.       PROBIC/UNOESTE     
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AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE TABAGISTAS ASSOCIADA À CARGA TABAGÍSTICA APÓS UM 
MÊS DE ABSTINÊNCIA  

 
ARIELA MARIA GONÇALVES CRISTINO  

TAMARA DOS SANTOS GOUVEIA  
IARA BURIOLA TREVISAN  

CAROLINE PEREIRA SANTOS  
DIONEI RAMOS  

 
O tabagismo é considerado problema de saúde pública mundial, sendo uma das principais causas de 
morte evitável no mundo, gerando aproximadamente seis milhões de óbitos por ano. Se o padrão de 
consumo atual se mantiver, em 2020 são esperados 10 milhões de mortes. Por tanto, faz-se necessário 
programas de tratamento e estratégias que sejam eficazes no processo de cessação, para que assim, tais 
taxas sejam reduzidas. Sabe-se que o tabagismo age de forma direta na composição corporal dos 
fumantes. Há evidências crescentes de que fumar é favorável a um maior acúmulo de gordura visceral e 
a resistência à insulina, e como resultado aumenta o risco de síndrome metabólica e diabetes tipo dois. 
Parar de fumar pode fazer com que o tabagista aumente o consumo de alimentos ricos em gordura e 
açúcar, devido às mudanças no metabolismo, ansiedade, nervosismo, síndrome da abstinência e 
inclusive melhora do olfato e paladar. Porém tais achados não são evidentes com relação a associação 
da carga tabagística e alteração na composição corporal. Avaliar a composição corporal de tabagistas e 
associa-la a carga tabagística após um mês da cessação do tabagismo. Serão avaliados tabagistas, de 
ambos os sexos, com idade entre 18 e 65 anos, que fumem no mínimo 10 cigarros/dia, que desejem 
parar de fumar e participar de um programa de cessação (terapia cognitivo comportamental associado à 
terapia de reposição de nicotina). Serão realizadas avaliações em dois momentos: basal e um mês após 
a parada do cigarro. As avaliações serão compostas de: avaliação inicial contendo dados de identificação 
e histórico tabagístico; composição corporal através do exame de Bioimpedância (aparelho octopolar 
InBody 720), onde será calculado peso, índice de massa corporal, massa gorda, área de adiposidade 
visceral, massa isenta de gordura e massa muscular esquelética e carga tabagística através da 
quantidade de números de cigarros fumados por dia. Para a análise estatística será utilizado software 
SPSS 15.0. A normalidade dos dados será verificada pelo teste de Shapiro Wilk. Para a comparação dos 
dados paramétricos será utilizado o teste de student pareado ou teste de Wilcoxon para dados não 
paramétricos. Para a correlação entre a carga tabagística, IMC e idade com a composição corporal será 
utilizado teste de Pearson para dados paramétricos e de Spearman para dados não paramétricos. Será 
adotado nível de significância de 5%.            
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AVALIAÇÃO DA DOR LOMBAR EM GESTANTES SUBMETIDAS AO TRATAMENTO HIDROTERÁPICO  
 

LARYSSA LIMA BEZERRA  
FERNANDA LAUDILINA DE BARROS  

FRANCINI RODRIGUES DE SOUZA  
MARIANA DURO COUTO  

MARIA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA  
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE  

 
A fase gestacional é um processo fisiológico natural, que ocorre na vida da mulher, no qual os diversos 
sistemas do organismo feminino passam por inúmeras alterações hormonais e biomecânicas, a fim de 
preparar o corpo para a gestação. Umas das alterações mais importantes são as musculoesqueléticas 
que ocorrem devido a uma ação hormonal e as biomecânicas que causam modificações estruturais 
estáticas e dinâmicas no esqueleto. Durante a gestação em media 50% das mulheres apresentam dor 
lombar que podem ser ocasionada por aspectos fisiológicos, vasculares e biomecânicos. Para o 
tratamento da lombalgia além do tratamento farmacológico há alguns recursos da fisioterapia, um deles 
é a hidroterapia que proporciona um melhor condicionamento físico, controle da frequência cardíaca da 
gestante e do feto de modo que aumenta a diurese, diminui a formação de edema, e sensação de peso, 
promovendo o relaxamento corporal. A gestação é uma das fases mais importantes na vida de uma 
mulher e, portanto espera-se que tenha o mínimo de complicações possíveis, embora seja tratado pelas 
gestantes como algo comum dessa fase é de grande preocupação para os profissionais da saúde. Este 
trabalho tem como objetivo evidenciar o efeito da hidroterapia no tratamento da lombalgia no período 
gestacional, assim como sua relação com as limitações funcionais das gestantes. Este estudo será 
realizado na clinica escola do Curso de Fisioterapia da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE na 
cidade de Presidente Prudente-Sp, a amostra será composta por 10 gestantes com idade entre 20 e 35 
anos e será aplicado um questionário para coletar as informações sócias demográficas. Para avaliar a 
qualidade de vida da gestante será aplicado o questionário SF-36 e para avaliar a intensidade de dor a 
Escala Visual Analógica (EVA, o teste de provocação de dor lombar e o questionário de dor de Mc Gill 
serão utilizados.Antes de iniciar o tratamento em hidroterapia, será aferida a pressão arterial da 
paciente e posteriormente será iniciado o tratamento em piscina terapêutica com temperatura entre 27 
e 33 graus. O tempo de atendimento dentro da água será em torno de 45 minutos, distribuídos em: 5' 
de aquecimento; 10' de alongamento; 20' de fortalecimento; 10' de relaxamento e alongamento. Ao 
final de cada sessão, a pressão arterial será aferida novamente. O protocolo constará de 2 meses de 
tratamento, duas vezes por semana, e ao final, os questionários e a avaliação da dor será realizada 
novamente.             

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1168 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON SUBMETIDOS AO 
TRATAMENTO COM REALIDADE VIRTUAL  

 
ANDREZA APARECIDA VELOSO  

ANDRE GALDINO DOS SANTOS ZERBINATI  
HOHANA NASCIMENTO BOLSANELO  

TAYNÁ ASCIUTI MARTINI  
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA  
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE  

BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO  
 

A Doença de Parkinson é uma doença degenerativa e progressiva do sistema nervoso central que afeta 
principalmente idosos. Recentemente, entre um dos avanços tecnológicos que vem sendo aprimorados 
cada vez mais com o passar dos anos, a Realidade Virtual (RV) se mostra em grande destaque, com seu 
uso sendo explorado para o tratamento de diversas doenças, tendo como objetivo melhorar a 
capacidade motora, o lado emocional e psíquico da pessoa submetida ao seu uso. Com base e 
conhecimentos observados em outros estudos, que abordam a RV como forma de tratar os mais 
diversos distúrbios e patologias, espera-se que também possam ser alcançados bons resultados com 
pessoas que possuem a DP, melhorando assim sua qualidade de vida.  Avaliar e comparar a qualidade de 
vida de pacientes portadores de DP, submetidos ao tratamento com RV em relação aos pacientes que 
fazem tratamento convencional.  O estudo será realizado com 10 indivíduos portadores da DP no 
município de Presidente Prudente, na clínica escola de Fisioterapia da UNOESTE. Os participantes de 
ambos os sexos serão divididos em dois grupos: Grupo A, tratamento convencional e grupo B, 
tratamento com a RV. Todos responderão ao questionário PDQ 39 antes e após o término de 20 
sessões, e serão submetidos ao Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e à Escala de Estadiamento de 
Hoehn & Yahr Modificada, para classificar o nível da doença. Para a análise dos resultados será criado 
um banco de dados eletrônico, será utilizado o teste t student para os casos de distribuição normal. Os 
casos de distribuição não normal serão avaliados pelo teste de Mann-Whitney. Serão considerados 
significativos os valores de p menor de 0,05.             
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AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS E ACIDENTE 
VASCULAR ENCEFÁLICO SUBMETIDOS À TERAPIA DE REALIDADE VIRTUAL  

 
MILLENA APARECIDA DE OLIVEIRA  

MARIA EDUARDA PELEGRINI GIANELLI SYLLA  
ALINE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  

BRUNO GUILHEM MADEIRAL  
KAROLAINE ARRAES BIGAS  

ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE  
BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO  

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA  
 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença endócrina decorrente de um inadequado funcionamento 
metabólico crônico do pâncreas, caracterizado por hiperglicemia, com distúrbios no metabolismo de 
carboidratos, lipídios e proteínas, o que resulta na secreção anormal de insulina, na ação de insulina ou 
em ambos. O acidente vascular encefálico (AVE) é uma doença encefalovascular causada por 
interrupção do suprimento sanguíneo no cérebro, responsável por 10% dos óbitos em todo o mundo. O 
DM constitui risco para AVE e o sistema de controle de equilíbrio humano baseia-se na resposta 
somatossensorial, do sistema vestibular e de sistemas visuais e alterações nesse sistema apresentam 
índices elevados após o AVE, sendo necessário avaliar e elaborar as metas terapêuticas centradas na 
melhora do equilíbrio. Acredita-se que a utilização da Realidade Virtual possa ser bastante eficaz na 
reabilitação de pacientes neurológicos, pois oferece oportunidade de vivência em diversas situações e 
de maneira individualizada. O objetivo desse estudo é avaliar o equilíbrio estático e dinâmico em 
pacientes portadores de DM e AVE utilizando como intervenção a realidade virtual e a cinesioterapia. A 
coleta de dados será realizada em uma clínica escola de fisioterapia na cidade de Presidente Prudente - 
SP e o recrutamento será feito por meio de um convite aos pacientes da clínica cumprindo os critérios 
de inclusão, sendo eles: indivíduos com diagnóstico clínico de AVE e DM tipo 1 e 2, tendo bom estado 
cognitivo, ausência de outras doenças neurológicas, ortopédicas, cardiovasculares e bom controle 
glicêmico. A amostra será composta por seis indivíduos, que serão divididos em dois grupos, sendo 
grupo com intervenção de cinesioterapia e grupo com intervenção de cinesioterapia junto à realidade 
virtual, através do Nintendo Wii com o jogo Wii Fit Plus, divididos de forma homogênea. Após a 
avaliação inicial os indivíduos darão início à pesquisa que terá um período de três meses, com 
frequência de duas sessões por semana, totalizando 10 sessões para cada grupo. Após a realização das 
10 sessões, os indivíduos serão submetidos novamente às avaliações clínicas. Como se trata de amostras 
independentes, os casos de distribuição normal serão avaliados pelo teste t student, caso contrário o 
teste de mann-whitney. Será significativo valores de p < 0,05.            
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CARACTERIZAÇÃO DO BEM-ESTAR MENTAL DE UNIVERSITÁRIOS  
 

JENIFFER THAINÁ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
DANIELE RODRIGUES  

FERNANDA NERES CAETANO  
BRUNA LETÍCIA COSTA CABR  

JOYCE RODRIGUES SALES  
MARCELO AMARAL  

 
Introdução e Justificativa: A saúde mental é um estado de bem-estar no qual o individuo consegue 
reconhecer suas habilidades e saber lidar com situações de estresse, trabalhar produtivamente e 
conseguir contribuir com a comunidade. O bem-estar tem relação direta com níveis melhores de saúde, 
diminuição de incapacidades físicas e desordens e menor utilização dos serviços de saúde. A saúde 
mental ainda é pouco estudada devido a insuficientes instrumentos fidedignos para tal finalidade. A 
escala de Warwick-Edinburgh (EBEMWE) foi criada para caracterizar o bem-estar mental e tem se 
adaptado a essa necessidade tanto em avaliações individuais como da população em geral. 
Assim,caracterizar o bem-estar mental das pessoas faz com que percebam quais os níveis de bem-estar 
mental que estes manifestam e a partir de estudos como este proposto se cada pessoa se preocupar em 
desenvolver um padrão comportamental favorável à sua saúde e lutar para que as condições sociais e 
econômicas sejam favoráveis à qualidade de vida e à saúde de todos, certamente estará dando uma 
poderosa contribuição para que tenhamos uma população mais saudável, com vida mais longa e 
desfrutável.   Objetivo:Caracterizar o bem-estar mental de universitários utilizando a escala Warwick-
Edinburgh(EBEMWE). Material e Métodos: Este estudo está aprovado pelo CEP-UNOESTE sob número 
de protocolo: 3581.Serão selecionados 200 indivíduos do curso de fisioterapia da UNOESTE, que 
possuam idade entre 18 a 40 anos, distribuídos quanto ao gênero e separados por períodos integral e 
noturno e por termos, sendo respectivamente: primeiro termo, terceiro termo, quinto termo e sétimo 
termo, pois, são os termos em comum nos períodos integral e noturno para posterior comparação. Para 
análise dos resultados será criado um banco de dados eletrônico. Por se tratar de amostras 
independentes com mais de dois grupos, será utilizado o teste de análise de variância (ANOVA) para dos 
casos de distribuição normal. Os casos de distribuição não normal serão avaliados pelo teste de Kruskal-
Wallis. Serão considerados significativos os valores de p < 0,05.            
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CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES E PERFIL DA MODULAÇÃO 
AUTONÔMICA CARDÍACA EM CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR  

 
MARIA HELENA SANTOS TEZZA  

ANDREZA DIAS DE ALMEIDA  
THAINÁ APARECIDA AMARAL MAGOSSO  

MIRIELI OLIVEIRA GUEDES  
AMANDA GOMES GARCIA  

EVELLYN CRISTINA DOS SANTOS  
BIANCA KENUPP CONTRERAS  

ISADORA MOTERANI MARQUES  
FLÁVIA CARDIN SEGATO  

DÉBORA MESSIAS DA SILVA  
AMANDA NEVES DE OLIVEIRA  

RODRIGO MARTINS DIAS  
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO  

MARIA TEREZA ARTERO PRADO  
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI  

 
As idades precoces da vida são períodos críticos para a formação e o desenvolvimento biopsicossocial 
do indivíduo, influenciando diretamente nas condições futuras de vida. As Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) merecem atenção neste cenário, pois a detecção precoce de seus fatores de risco 
permite medidas de promoção e prevenção à saúde e, assim, a atenuação dos agravos. Dentre as DCNT, 
incluem as doenças cardiovasculares que são, atualmente, a principal causa de mortalidade em todo o 
mundo. Entre os fatores de risco para as doenças cardiovasculares, a obesidade concomitante com o 
sedentarismo é de extrema importância e podem iniciar precocemente na infância. Há evidências que 
crianças com excesso de peso apresentam, antes mesmo de atingir a maturidade, fatores de risco para o 
desenvolvimento da doença cardiovascular, como dislipidemia, hiperinsulinemia, aumento da pressão 
arterial e disfunção autonômica. Além disso, alteração na modulação autonômica cardíaca predispõe a 
criança a eventos de arritmias cardiovasculares bem como outras doenças metabólicas, como 
diabetes. Deste modo, este estudo tem como objetivo caracterizar os fatores de risco cardiovasculares e 
o perfil da modulação autonômica cardíaca em crianças matriculadas na rede regular de ensino do 
município de Presidente Prudente/SP.  Estudo transversal (CAAE: 58664116.0.0000.5515) cuja amostra 
será composta por 185 escolares, de ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 10 anos de idade, sendo 
excluídas crianças que apresentem diagnosticadas DCNT. Serão coletados peso, altura, circunferência 
abdominal, pregas cutâneas, bioimpedância, pressão arterial, glicemia, colesterol total e nível de 
atividade física. As avaliações ocorrerão em 10 escolas municipais de uma cidade do oeste paulista, 
previamente estabelecidas pela secretaria municipal de educação. A análise estatística dos dados será 
obtida por meio da confecção de um banco de dados eletrônico. Será realizada a estatística descritiva e 
os valores expressos em frequências e proporções.        CPDI- Unoeste     
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COMPARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE INDIVÍDUOS COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES 
SUBMETIDOS À REABILITAÇÃO CARDÍACA CONVENCIONAL E REALIDADE VIRTUAL: ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO  
 

DYOVANA GOMES PINHEIRO  
BIANCA PINHAL GALINDO  

JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA  
LORRANY CAROLINE ROCHA DOS SANTOS  

LUIZ FELIPE MARQUES NOVAES  
CAROLINE MARTINS  

MARGARET ASSAD CAVALCANTE  
FRANCIS LOPES PACAGNELLI  

ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE  
 

As doenças cardiovasculares apresentam-se como a principal causa de morte no mundo, desta forma, os 
programas de reabilitação se tornam essenciais para a melhora dos sintomas e redução da mortalidade. 
A realidade virtual apresenta-se como uma nova alternativa de recurso terapêutico, estimulando a 
prática de atividade física por meio de uma interação entre homem e máquina, baseado no uso de jogos 
e ambientes virtuais.  Comparar a composição corporal de indivíduos com doenças cardiovasculares 
submetidos à reabilitação cardíaca convencional e realidade virtual.  O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética Institucional (CAAE: 62437816.4.0000.5515, número do parecer 1.865.530). Serão avaliados 24 
indivíduos com doenças cardiovasculares divididos em grupo reabilitação convencional (GRC) e grupo 
reabilitação com realidade virtual (GRV) que serão submetidos a um programa de reabilitação por um 
período de 8 semanas, duas sessões semanais com a duração de 60 minutos. Para o treinamento do 
GRV será utilizado o Xbox 360® da Microsoft com o KinectT e como jogos serão utilizados o Your ShapeT 
(Fitness Evolved) e Dance Central 3T. Para o treinamento do GRC serão utilizadas esteiras rolantes 
(embreex)® para a realização do treinamento aeróbio e pesos livres e aparelhos de musculação para a 
realização do treinamento resistido. Será avaliado frequência alimentar por meio do Questionário de 
Frequência Alimentar, consumo alimentar pelo Recordatório Alimentar de 24 horas, composição 
corporal pela bioimpedância e capacidade funcional pelo teste de caminhada de seis minutos. Para 
análise de normalidade dos dados será aplicado teste de Shapiro Wilk. Para análise pareada será 
realizado teste T de Student em caso de distribuição normal ou teste de Wilcoxon para variáveis que 
não seguirem distribuição Gaussiana. As comparações inter-grupos serão analisadas pela variação 
absoluta antes e após as intervenções e aplicado teste T de Student não pareado ou Mann Whitney de 
acordo com a normalidade dos dados. O nível de significância utilizado será de 5%.        UNOESTE     
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EFEITO AGUDO NA QUANTIDADE DE MONÓXIDO DE CARBONO PELO AR EXALADO DE INDIVÍDUOS 
SUBMETIDOS AO EXERCÍCIO AERÓBICO EM AMBIENTE ABERTO E FECHADO  

 
PAULA PRADELLA  

IRIS CRISTINA CORIPIO  
IARA BURIOLA TREVISAN  

VITÓRIA HELOÍSA MONTEIRO LIMA  
ERCY MARA CIPULO RAMOS  

DIONEI RAMOS  
 

A realização de atividade física diária proporciona diversos benefícios, como prevenção de doenças, 
fortalecimento do sistema imunológico e muscular, obtendo melhora na qualidade de vida. É de 
extrema importância buscar a melhoria da saúde através de atividades físicas em locais abertos e 
fechados como praças públicas, ginásios e academias. Mesmo sendo de grande importância a prática de 
atividade física ,existe aspectos ambientais como a poluição atmosférica, causada principalmente por 
veículos automotivos como agravantes potenciais, pois liberam substâncias nocivas nos perímetros 
urbanos, fazendo-se necessário a investigação desses efeitos em nosso meio ambiente e na saúde. 
Sabendo que a prática de atividades físicas é de extrema importância, esta pesquisa baseia-se em 
verificar através de atividade física aeróbica, a porcentagem de monóxido de carbono no ar exalado de 
indivíduos submetidos à atividade em diferentes ambientes, e comparar esses efeitos verificando os 
valores da poluição atmosférica e umidade relativa do ar. Avaliar o efeito agudo da exposição à poluição 
atmosférica na cidade de Presidente Prudente - SP sobre a avaliação do monóxido de carbono no ar 
exalado após o exercício físico aeróbico realizado em ambiente aberto e ambiente fechado 
,monitorando os níveis de exposição à poluição atmosférica. Serão convidados a participar do estudo 
indivíduos saudáveis com idade entre 18 e 30 anos de ambos os gêneros, não tabagistas, residentes na 
cidade de Presidente Prudente pelo menos há um ano, e que não possuem nenhuma patologia que 
impeça a realização da prática de uma atividade física. As avaliações serão em três dias consecutivos, o 
primeiro dia será para obtenção de informações pessoais, e dados antropométricos, no segundo dia 
será realizada a prática de atividade física em ambiente aberto, no Parque do Povo em Presidente 
Prudente, e o terceiro dia será realizada a atividade em um ambiente fechado, no Centro de Estudos e 
de Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação- CEAFiR ,ambos em dias semanais, das 17:00 ás 19:00 
horas. A avaliação da quantidade de monóxido de carbono no ar exalado (COex), será aferida duas 
vezes, antes e após cada prática de atividade física, por um MicroCO (Micro Medical Ltd., Rochester, 
Kent). Os valores de poluição atmosférica serão obtidos através do monitor de aerossol (DustTrak DRX 
modelo 8533) e valores de temperatura e umidade relativa do ar por um termo-higrômetro 
(DataLogger). Projeto aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNESP (CAAE: 
65892917.0.0000.5402) e irá seguir a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.            

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1174 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
EFEITO DA APLICAÇÃO DA TERAPIA COMBINADA CONTÍNUA ASSOCIADA COM A CORRENTE RUSSA 

SOBRE VARIÁVEIS CARDIOVASCULARES METABÓLICAS E AUTONÔMICAS  
 

GIOVANNA SANTOS GONÇALVES  
NATHÁLIA SOARES DE ALMEIDA  

ALANNA BORGES VITORIANO CAMARGOS  
TATIANE FERNANDES BAPTISTA  

GLORIA ALEXANDRA DE PAULA RODRIGUES  
TAINARA ALVES DE ANDRADE  

DANIELA CAMILA MENDES GONÇALVES  
ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO  

GABRYELLA SENA LOPES BONATTO  
LAURINEIA DA SILVA  

BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO  
 

Introdução: A mídia expõe modelos de beleza que a população não consegue atingir, gerando níveis de 
insatisfação com a imagem corporal, e que de certa forma influência os aspectos psicológicos, devido ao 
estilo de vida vem aumentando o número de pessoas com sobrepeso e com isso desencadeando 
problemas metabólicos e problemas cardiovasculares. O que se torna interessante o efeito das técnicas 
de terapia combinada e corrente russa que além de reduzir gordura, possui a capacidade de alterar a 
variabilidade cardiovascular, o que ainda não se sabe ao certo o seu efeito.  Objetivo: Promover uma 
redução da gordura abdominal com aplicação de terapia combinada associada a corrente russa, 
buscando a melhora da variabilidade cardiovascular, parâmetros metabólicos e autonômicos em jovens 
com gordura abdominal localizada.  Método: Participarão do procedimento experimental, 30 
voluntárias, sexo feminino, em uso de contraceptivo oral, sedentárias, e que apresentem até 4 cm de 
prega cutânea supra ilíaca, as quais serão subdivididas em dois grupos, grupo terapia combinada 
contínua (TCC) e grupo terapia combinada contínua e corrente russa (TCCCR). O delineamento do 
estudo compreenderá 12 visitas ao centro de estética, nas quais serão realizadas as avaliações 
antropométricas iniciais e finais (medidas de perimetria abdominal, relação cintura e quadril, índice de 
massa corpórea e bioimpedância), as sessões de aplicação da terapia combinada contínua (ultrassom 
contínuo e eletroterapia com corrente estereodinâmica) de maneira isolada e em associação a corrente 
russa. Essas intervenções serão acompanhadas pelas medidas da pressão arterial, a avaliação 
autonômica e exame da punção da polpa digital (glicemia, colesterol e triglicérides). A avaliação 
autonômica acontecerá na primeira e na décima sessão, antes e após a aplicação da intervenção, os 
intervalos R-R nestes períodos serão obtidos por meio cardiofrequencímetro Polar S810i e serão 
analisados os índices no domínio do tempo (RMSSD, SDNN) e no domínio da frequência (HF, LF un e 
ms2), nestes mesmo dias será mensurada utilizando o aparelho Acutrend plus e suas respectivas fitas os 
valores de glicemia, colesterol e triglicérides. Já as medidas da pressão arterial serão mensuradas antes 
e após as 10 sessões de intervenção dos dois grupos pelo método indireto seguindo as recomendações 
VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Após realizada normalidade dos dados, a análise dos 
efeitos sobre a composição corporal será a aplicado os teste de T Student ou teste Wilcoxon, e para as 
comparações entre as variáveis pressão arterial e índices da VFC encontrados nos momentos pré e pós-
intervenção será feita por meio de Anova One-Way ou teste de Kruskall Wallis. O nível de significância 
será estabelecido em p < 0,05 para todos testes.            
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EFEITOS AGUDOS NOS SINTOMAS RESPIRATÓRIOS DE INDIVÍDUOS SUBMETIDOS AO EXERCÍCIO 
AERÓBICO EM AMBIENTE ABERTO E FECHADO  

 
VITÓRIA HELOÍSA MONTEIRO LIMA  

IRIS CRISTINA CORIPIO  
IARA BURIOLA TREVISAN  

PAULA PRADELLA  
ERCY MARA CIPULO RAMOS  

DIONEI RAMOS  
 

A prática assídua de exercícios físicos acompanha benefícios que se manifestam sob todos os aspectos 
do organismo. Perda de peso e da porcentagem de gordura corporal, redução da pressão arterial em 
repouso, melhora do diabetes, são benefícios que auxiliam na prevenção e no controle de doenças, 
sendo importantes para a redução da mortalidade associada a elas. Por conseguinte, esses exercícios 
podem ser realizados nas mais diversas áreas como: parques, bosques e demais áreas a céu aberto e de 
livre acesso, por ser uma opção gratuita e que deveria ser mais agradável pelo ambiente, todavia, a 
piora da qualidade do ar destes lugares, pode prejudicar a saúde do indivíduo devido a maior exposição 
às substâncias poluentes e ampla absorção respiratória, podendo gerar sintomas agravados ou 
adquiridos, provenientes de determinadas substâncias pelo aumento dos níveis de monóxido de 
carbono ligado a hemoglobina, e aumento de aproximadamente cinco vezes o número de partículas 
depositadas nos pulmões durante o exercício moderado. Avaliar o efeito agudo da exposição a poluição 
atmosférica na cidade de Presidente Prudente - SP sobre sintomas respiratórios de indivíduos saudáveis 
submetidos ao exercício físico aeróbico em ambiente aberto e fechado. Serão convidados a participar do 
estudo indivíduos saudáveis com idade entre 18 e 30 anos de ambos os gêneros e residentes na cidade 
de Presidente Prudente pelo menos há um ano, que frequentarão esses locais em um horário 
predeterminado. O estudo será realizado em ambiente aberto, Parque do Povo em Presidente 
Prudente, o ambiente fechado será em um Centro de Estudos e de Atendimentos em Fisioterapia e 
Reabilitação- CEAFiR ambos na mesma região na cidade de Presidente Prudente - SP. Projeto aprovado 
pelo comitê de ética em pesquisa da UNESP (CAAE: 65892917.0.0000.5402) e irá seguir a Resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde. ANÁLISE ESTATÍSTICA: A normalidade dos dados será avaliada 
por meio do teste de Shapiro-wilk e os dados quantitativos serão apresentados em média, desvio 
padrão ou mediana (intervalos interquartílicos 25-75) e dados qualitativos em frequência e 
porcentagem. A comparação dos sintomas respiratórios em relação ao ambiente aberto e fechado será 
realizado o teste McNemar. O nível de significância será considerado p < 0,05.            
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EFEITOS DA RADIOFREQUÊNCIA E DA AUTOESTIMA NO ENVELHECIMENTO CUTÂNEO FACIAL  
 

DÉBORA MESSIAS DA SILVA  
ARIELI DAVID RODRIGUES DE MOURA  

DAYANE ELOARA MARTINS  
LÍDIA THAÍS COSTA E SILVA  

JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA  
BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO  

 
O envelhecimento é um processo natural e gradativo que esta diretamente relacionado com fatores 
intrínsecos e extrínsecos os quais influenciam nas principais mudanças ocorridas na derme sendo elas a 
desidratação e o aparecimento de rugas. A radiofrequência é uma técnica que promove aquecimento 
tecidual por meio de ondas eletromagnética por conversão, provocando o recondicionamento da pele, 
melhorando a sua elasticidade e a força tensora dos tecidos compostos por colágeno, amenizando as 
rugas e flacidez facial tornando-a mais jovem e eficiente na sustentação da pele, consequentemente 
diminuindo o quadro depressivo e melhorando a qualidade de vida dessas mulheres.  O estudo tem por 
objetivo verificar os efeitos da radiofrequência e da autoestima no envelhecimento cutâneo 
facial.  Serão avaliadas 15 mulheres, com idades entre 50 e 60 anos, utilizando a escala de Gloglau para 
avaliação das rugas, a escala de Fitzpatrick para avaliação do fototipo cutâneo e o questionário 
(MELASQoL) adaptado para participantes com rugas, o qual avaliará a qualidade de vida. Este estudo 
está aprovado pelo comitê de ética da UNOESTE- protocolo 3668. Para a análise dos resultados será 
confeccionado um banco de dados eletrônico (Excel). Como se trata de amostras dependentes, os casos 
de distribuição normal serão avaliados pelo teste t pareado. Os casos em que a distribuição for não 
normal serão avaliados pelo teste de Willcoxon. Serão considerados significativos os valores de p menor 
que 0,05.             
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EFEITOS DO TRATAMENTO NÃO INVASIVO NA REDUÇÃO DA GORDURA ABDOMINAL LOCALIZADA SOBRE 
A COMPOSIÇÃO CORPORAL, VARIÁVEIS CARDIOVASCULARES E AUTONÔMICAS DE MULHERES 

EUTRÓFICAS  
 

NATHÁLIA SOARES DE ALMEIDA  
LAURINEIA DA SILVA  

GABRYELLA SENA LOPES BONATTO  
GLORIA ALEXANDRA DE PAULA RODRIGUES  

ALANNA BORGES VITORIANO CAMARGOS  
TATIANE FERNANDES BAPTISTA  

ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO  
TAINARA ALVES DE ANDRADE  

DANIELA CAMILA MENDES GONÇALVES  
GIOVANNA SANTOS GONÇALVES  

BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO  
 

Introdução: A gordura localizada corporal, principalmente na região do abdome, quadris, cintura e 
flancos, costumam não serem bem vistas aos olhos dessa nova sociedade que cultua o corpo perfeito, 
pois essa gordura localizada está associada ao sobrepeso e/ou obesidade e má qualidade de vida. E 
dentro da estética corporal existe uma variedade de tratamentos terapêuticos e técnicas para tratar 
essa patologia, porém o efeito dessas técnicas sobre as variáveis cardiovasculares e autonômicas 
precisam serem esclarecidas. Objetivo: Analisar a composição corporal, o comportamento das variáveis 
cardiovasculares e dos índices lineares da variabilidade da frequência cardíaca após a aplicação do uso 
de ultrassom focalizado de alta potência em jovens com gordura abdominal localizada e 
sobrepeso. Método: Será constituído de 20 voluntárias, sexo feminino, com faixa etária entre 18 a 35 
anos, as quais apresentam acúmulo de gordura abdominal de pelo menos 1,5 cm de prega cutânea 
supra ilíaca, em uso de contraceptivo oral e sedentárias, classificadas assim, pelo Questionário 
Internacional de Atividade Física (IPAQ). O delineamento do estudo compreenderá 12 visitas ao centro 
de estética, nas quais serão realizadas as avaliações antropométricas iniciais e finais (medidas de 
perimetria abdominal, relação cintura e quadril, índice de massa corpórea e bioimpedância), e ás 
sessões de aplicação da terapia combinada (ultrassom focalizado de alta potência -SONOFOCUS). Essas 
intervenções serão acompanhadas pelas medidas da pressão arterial e a avaliação autonômica. A 
avaliação autonômica acontecerá na primeira e na décima segunda sessão, antes e após a aplicação da 
intervenção, os intervalos R-R nestes períodos serão obtidos por meio cardiofrequencímetro Polar S810i 
e serão analisados os índices no domínio do tempo (RMSSD, SDNN) e no domínio da frequência (HF, LF 
un e ms 2 ). Já as medidas da pressão arterial serão mensuradas antes e após as 10 sessões de 
intervenção dos dois grupos pelo método indireto seguindo as recomendações VI Diretrizes Brasileiras 
de Hipertensão Arterial. Após realizada normalidade dos dados, a análise dos efeitos sobre a 
composição corporal será a aplicado os teste de T Student ou teste Wilcoxon, e para as comparações 
entre as variáveis pressão arterial e índices da VFC encontrados nos momentos pré e pós-intervenção 
será feita por meio de Anova One-Way ou teste de Kruskall Wallis. O nível de significância será 
estabelecido em p <0,05 para todos testes.            
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EFEITOS DO TREINAMENTO COMBINADO SOBRE A PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS 
COM DPOC  

 
WESLEY HENRIQUE DE SOUZA CALDEIRA  

GIOVANNA DE PAULA LIMA DOS SANTOS  
JORGE LUIS CASTRO DEMORI  

MICHELE MIDORI WAKABAYASHI PERES  
ALISSEMARI YAMAZAKI RIBEIRO  

WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA  
GIOVANA MIKI FERNANDES ITO  

LARA REGINA DA COSTA ALEXANDRE  
LAYLA PRADO COTRIM  

ALINE DUARTE FERREIRA  
 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é um problema de saúde pública, trata-se de uma 
doença que acomete os pulmões, prevenível e tratável e não totalmente reversível. A fisioterapia por 
meio do treinamento resistido e aeróbico tem papel na prevenção dos sinais e sintomas e melhora da 
qualidade de vida. avaliar a percepção da qualidade de vida de idosos com DPOC submetidos a um 
protocolo de treinamento combinado.  a amostra será composta por 20 idosos com diagnóstico médico 
de DPOC frequentadores de uma Unidade de uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) da cidade de 
Presidente Prudente. Os participantes serão divididos em dois grupos: G1-DPOC intervenção; G2-DPOC 
sedentário (controle). Inicialmente os participantes passarão por avaliação inicial para coleta dos dados 
pessoais, sinais vitais e antropometria. A avaliação da função pulmonar será por meio da espirometria e 
a percepção da qualidade de vida será por meio do questionário CRQ. O nível de atividade física será 
conferido por meio do questionário Baecke. Essas avaliações serão repetidas após oito semanas. O 
protocolo de exercícios será aplicado na Academia da Terceira Idade pertencente à ESF, com frequência 
de duas vezes semanais, durante 70 minutos, com a aplicação da Escala de BORG para a percepção de 
esforço e grau de dispneia. Para a análise dos resultados será criado um banco de dados eletrônicos no 
Excel® e posteriormente será utilizado o teste de análise de variância (ANOVA) para os casos de 
distribuição normal. Os casos de distribuição não normal serão avaliados pelo teste de Kruskal-Wallis. 
Serão considerados significativos os valores de p?0,05.       PROBIC/UNOESTE     
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EFICÁCIA DA REALIDADE VIRTUAL NA AMPLITUDE DE MOVIMENTO, FORÇA MUSCULAR E QUALIDADE DE 
VIDA EM MULHERES SUBMETIDAS AO TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CÂNCER DE MAMA  

 
JENIFFER CRISTINA PAULINO OLIVEIRA  

THAISA PAULA FÉLIX DA SILVA  
ANDRESSA DOS SANTOS CORRÊA  

LUNARA MAGALHÃES DOS SANTOS  
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE  

BRUNA CORRAL GARCIA DE ARAUJO  
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE  

 
O acometimento da mama mais frequente e de maior incidência é o câncer. Quando já realizado o 
tratamento cirúrgico de câncer de mama, a mulher passa a apresentar diminuição de força muscular e 
redução da amplitude nos movimentos do membro superior homolateral a cirurgia. A fisioterapia tem 
papel primordial no pós-operatório, aumentando a funcionalidade do membro afetado e reintegrando a 
mulher na sua nova fase de vida. O uso da realidade virtual ainda é uma área pouco explorada pela 
fisioterapia, principalmente em relação a tratamentos para melhora da amplitude de movimento e força 
muscular de membros superiores em mulheres submetidas ao tratamento cirúrgico de câncer de 
mama. Comparar a utilização da realidade virtual ao protocolo convencional no tratamento da 
amplitude de movimento, força muscular de membro superior e na qualidade de vida de mulheres que 
realizaram tratamento cirúrgico de câncer de mama. Este estudo já foi aprovado pelo Comitê de Ética de 
Pesquisa com protocolo n°1.919.554, segundo Resolução 466/2012. Para a realização deste, serão 
selecionadas 32 pacientes da Clínica-Escola de Fisioterapia, da UNOESTE, divididas em Grupo Controle e 
Grupo Intervenção. Serão avaliadas através da mensuração dos dados antropométricos, da goniometria, 
do dinamômetro mecânico manual dos movimentos de ombro e do questionário FACT-B+4. A aplicação 
do tratamento será realizada em oito semanas, sendo que o GC participará de tratamento convencional 
e o GI de tratamento com a realidade virtual, com os jogos "EA SPORTST Grand Slam® Tennis 2 e EA 
SPORTST Rory McIlroy PGA TOUR®". ANÁLISE DOS RESULTADOS: Será criado um banco de dados 
eletrônico. Para os casos de distribuição normal, será utilizado o teste t student. Para distribuição não 
normal, o teste de mann-whitney. Serão considerados significativos os valores de p < 0,05.            
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FOLLOW-UP DOS ASPECTOS FUNCIONAIS E QUALIDADE DE VIDA DE EX-TABAGISTAS APÓS ABORDAGEM 
INTENSIVA EM PROGRAMA DE CESSAÇÃO TABAGÍSTICA  

 
MARIANA AKEMI CUCATTO  

REBECA NUNES SILVA  
JULIANA SOUZA UZELOTO  

MARIANA BELON PREVIATTO DE LIMA  
BERTA LÚCIA DE MENDONÇA SILVA  

ANA PAULA RABELO NESPOLO  
THAÍS DE OLIVEIRA SOUZA  

TAYNARA VERISSIMO DA SILVA  
KAROLINE TOLIN GONÇALVES  

VITTORIA RAFFAELA ALVES FORMICO  
DIONEI RAMOS  

ERCY MARA CIPULO RAMOS  
 

A cronicidade do hábito de fumar contribui para redução progressiva da capacidade funcional e 
qualidade de vida de tabagistas. Nesse sentido, torna-se relevante avaliar os efeitos da cessação 
tabagística e da manutenção deste hábito nos aspectos funcionais e qualidade de vida dessa população 
após uma abordagem intensiva para a cessação tabagística, a fim de verificar os resultados obtidos após 
cinco anos de intervenção.  Avaliar os aspectos funcionais e qualidade de vida de participantes de um 
programa de cessação tabagística em um follow-up de cinco anos.  Estudo longitudinal, no qual 
participantes de um programa de abordagem intensiva para cessação tabagística, que foram avaliados 
ainda quando fumantes, serão reavaliados, cinco anos após a tentativa de cessação do hábito de fumar. 
Os indivíduos serão submetidos a avaliações de função pulmonar (espirometria), capacidade funcional 
submáxima (teste de caminhada de seis minutos), transportabilidade mucociliar nasal (teste de tempo 
de trânsito de sacarina) e qualidade de vida (questionário SF-36). O recrutamento da amostra se dará 
por conveniência. O projeto foi submetido para o Comitê de Ética da Instituição (CAAE: 
63841317.5.0000.5402). Análise estatística: Para análise dos dados, a normalidade da distribuição será 
avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk ou Kolmogorov-Smirnov, a depender do tamanho da 
amostra obtida por conveniência. A descrição dos resultados será realizada como média ± desvio 
padrão, com exceção de variáveis com distribuição não normal, que serão descritas como mediana 
(intervalo interquartílico 25-75). Para análise intergrupos (ex-tabagistas versus tabagistas) será utilizado 
o teste t não pareado ou teste de Mann-Whitney, dependendo da normalidade dos dados. Para análise 
intragrupos em diferentes momentos (2012/2013 versus atualmente) será utilizado o teste t pareado ou 
teste de Mann-Whitney, dependendo da normalidade dos dados. O nível de significância utilizado será 
de p < 0,05.       PIBIC (CNPq)     
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HABILIDADES MOTORAS E COGNITIVAS DE CRIANÇAS DE CRECHES PÚBLICAS DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 

VITORIA OZORES PEREZ  
YASMIN COLADELLO MESSIAS  

TÂNIA CRISTINA BOFI  
 

É essencial dar importância ao período de crescimento cerebral existente na infância, cabendo aos 
adultos apoiar as crianças no seu desenvolvimento, proporcionando-lhes experiências, interações com o 
meio ambiente, pois um ambiente rico em estímulos é capaz de minimizar os efeitos da vulnerabilidade 
biológica. Após as mudanças ocorridas na sociedade e na estrutura de vida familiar a creche se tornou 
um recurso indispensável para muitas famílias, assim, a avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor 
nesse contexto é fundamental no seu planejamento pedagógico, incentivando propostas de estimulação 
neuropsicomotora para potencializar o desenvolvimento das áreas em que as crianças apresentarem 
maiores déficits.  O objetivo geral deste trabalho é avaliar o desenvolvimento motor e cognitivo de 
crianças frequentadoras de creches públicas da rede municipal de Presidente Prudente, inseridas em 
bairros de inclusão e exclusão social. O objetivo específico é comparar o desenvolvimento motor e 
cognitivo das mesmas, de acordo com a classificação social dos bairros em que estão inseridas. Trata-se 
de um estudo com delineamento transversal e observacional com abordagem quanti-qualitativa. Este 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNESP, 
campus Presidente Pudente, de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa 
envolvendo seres humanos, atendendo à resolução nº 466/2012, Conselho Nacional de Saúde do 
Ministério da Saúde, com o CAAE número 66562117.1.0000.5402. Para a realização da pesquisa, as 
creches serão classificadas de acordo com o mapeamento realizado pelo Centro de Estudos e 
Mapeamento da Exclusão Social para Políticas Públicas (CEMESPP), sorteadas aleatoriamente e de 
forma proporcional com o número de creches por área social, e divididas em dois grupos, um de 
inclusão e outro de exclusão social. O instrumento de avaliação das crianças será o Inventário Portage 
Operacionalizado. As crianças que apresentarem atraso no desenvolvimento serão encaminhadas para 
as especialidades pertinentes para que seja realizada a intervenção necessária e os pais serão 
informados e esclarecidos sobre os resultados da avaliação em horário previamente estabelecido. Os 
educadores receberão orientações sobre o desenvolvimento motor e cognitivo na hora de trabalho 
pedagógico coletivo (HTPC). As pesquisadoras confeccionarão um kit contendo o material necessário 
para a realização da avaliação. Os resultados serão apresentados por meio de uma análise exploratória 
dos dados, que contará com programas estatísticos adequados, conforme a natureza das variáveis.            
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IDENTIFICAÇÃO DE FATORES QUE FACILITAM E DIFICULTAM A ADESÃO DE PARTICIPANTES A UM 
PROGRAMA DE CESSAÇÃO TABAGÍSTICA: UM ESTUDO QUALITATIVO  

 
VITTORIA RAFFAELA ALVES FORMICO  

ERCY MARA CIPULO RAMOS  
JULIANA SOUZA UZELOTO  

THAÍS DE OLIVEIRA SOUZA  
ANA PAULA RABELO NESPOLO  

MARIANA AKEMI CUCATTO  
BERTA LÚCIA DE MENDONÇA SILVA  

 
O tabaco, apesar de ser uma droga legalizada, é responsável por seis milhões de mortes em todo o 
mundo a cada ano. Sabe-se que intervenções prolongadas, como a terapia cognitivo-comportamental 
associada ao uso de medicamentos apresentam o maior índice de sucesso para abandono do hábito de 
fumar. Porém, dados da literatura mostram que um grande número de participantes (41%) que 
ingressam nesses programas abandonam o tratamento e não atingem o sucesso. Identificar e 
compreender os fatores que facilitam e dificultam a adesão de indivíduos que participaram de um 
programa de cessação ao tabagismo adaptado ao programa de tabagismo preconizado pelo Instituto 
Nacional do Câncer.  Uma pesquisa qualitativa será realizada para responder ao objetivo do estudo 
proposto. Os dados da pesquisa qualitativa serão coletados através de grupos de discussão. Indivíduos, 
de ambos os gêneros com idade superior a 18 anos, que participaram do Programa de Orientação e 
Conscientização Antitabagismo da UNESP de Presidente Prudente e que compareceram a pelo menos 8 
encontros do total de 22, serão convidados para participar do estudo. Análise dos dados: As transcrições 
em verbatim dos grupos de discussão serão inicialmente analisadas por dois pesquisadores 
independentes para identificar e classificar as categorias a partir dos dados em relação à questão da 
pesquisa. A análise do conteúdo será desenvolvida como meio de categorização de dados para efeitos 
de classificação, organização e compactação. Após esta análise inicial, todo o grupo de pesquisadores 
discutirá as diferenças nos resultados até que um consenso seja atingido. As análises qualitativas serão 
realizadas e armazenadas no programa NVIVO (QSR NVivo versão 9). 
(CAAE46262715.4.0000.5604).       FAPESP     
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IDOSO NO MERCADO DE TRABALHO: SUA CONDIÇÃO BIOPSICOSSOCIAL  
 

ITAYANE NAYRA BENICHIO DOS SANTOS  
THAMIRES ALVES DOS SANTOS SILVA  

DANIEL PEREIRA MANSINE  
BEATRIZ JERONYMO SCHWARTZ  

MIRELLY DA SILVA MURINIGO  
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES  

MARCOS LUPÉRCIO RAMOS  
ALINE DUARTE FERREIRA  

WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA  
 

O envelhecimento é um processo natural que ocorre em todos os indivíduos durante a vida. De acordo 
com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o envelhecimento da população está aumentando 
rapidamente em todo o mundo, onde, pela primeira vez na história a maioria das pessoas chegam a 
viver além dos 60 anos. Com o aumento do número de idosos, torna-se necessário contar cada vez mais 
com a sua mão de obra no mercado de trabalho. Pouco se sabe sobre suas reais condições de saúde e 
trabalho, sendo então necessária uma análise da qualidade de vida e suas condições 
socioeconômicas. Avaliar a qualidade de vida em idosos ativos no mercado de trabalho (feirantes), e 
suas condições de saúde frente à prevalência de doenças. A pesquisa será realizada em feiras livres na 
cidade de Presidente Prudente- SP, onde serão entrevistados e avaliados 30 idosos que estejam 
desenvolvendo atividades de trabalho nestes locais. Serão incluídos na pesquisa idosos que tenham 60 
anos ou mais e que trabalhem nas feiras livres, sendo o critério de exclusão pessoas com idade inferior a 
60 anos. Os métodos utilizados serão entrevistas com aplicação de questionário sociodemografico, um 
instrumento que avalia a qualidade de vida (WHOQOL BREF) é um construto subjetivo (percepção do 
indivíduo em questão), multidimensional e composto por dimensões positivas e negativas, e para 
coletar história de doenças na amostra será utilizado um inquérito de morbidades referidas baseado no 
Standard Health Questionnaire for Washington State. Analise dos resultados serão realizados a partir de 
um banco de dados eletrônico, onde os valores serão expressos em frequências, porcentagens, media e 
desvio padrão.       PROBIC/UNOESTE     
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IMPACTO DE UM FEEDBACK SOBRE OS NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA NA CAPACIDADE FUNCIONAL DE 
INDIVÍDUOS TABAGISTAS  

 
THAÍS DE OLIVEIRA SOUZA  

MARIANA BELON PREVIATTO DE LIMA  
ANA PAULA RABELO NESPOLO  

MARIANA AKEMI CUCATTO  
VITTORIA RAFFAELA ALVES FORMICO  

BERTA LÚCIA DE MENDONÇA SILVA  
JULIANA SOUZA UZELOTO  

ERCY MARA CIPULO RAMOS  
 

Introdução: A prática de atividade física tem se mostrado um meio de reduzir experiências negativas 
que acompanham o processo de cessação tabagística. O feedback é considerado um método 
psicoeducacional para influenciar os níveis de atividade física de vida diária (AFVD), que pode auxiliar no 
processo de cessação do tabagismo. Assim, hipotetiza-se que o feedback influencie positivamente na 
AFVD de tabagistas. Avaliar a influência de um feedback sobre os níveis de atividade física diária e 
capacidade funcional de indivíduos tabagistas. Trata-se de um estudo longitudinal, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da FCT-UNESP (protocolo n° 049224/2015). Serão avaliados 32 
participantes de um programa de cessação tabagística realizado na Faculdade de Ciências e Tecnologia - 
FCT/UNESP, campus de Presidente Prudente.Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, idade de 35 
a 55 anos,que foram avaliados em quatro momentos: enquanto permanecem fumando e na primeira, 
quarta e oitava semana de abstinência. Os indivíduos serão randomizados em dois grupos: um receberá 
o feedback das avaliações realizadas e o outro não. Adicionalmente, ambos os grupos receberão 
incentivo à prática de atividade física. Os feedbacks serão realizados individualmente na segunda e 
quinta semana de abstinência, de forma verbal e escrita (por meio de cartilhas educativas,que constam 
os resultados das avaliações realizadas). Os dados serão analisados por meio do software estatístico 
GraphPad Prism. Para a análise de normalidade dos dados será utilizado teste de Shapiro Wilk. Para 
análise de comparação nos momentos antes e após a realização do feedback será realizado teste t de 
Student pareado ou teste de Wilcoxon, de acordo com a normalidade dos dados. Para comparação 
entre o Grupo Tabagista Feedback e Grupo Tabagista Controle será utilizado teste t de Student não 
pareado ou teste de Mann Whitney de acordo com a normalidade dos dados. O nível de significância 
adotado será de 5%. Todos os avaliadores serão cegos quanto à locação dos participantes em cada 
grupo, assim como, a análise dos dados será realizada por um avaliador independente.       A Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).     
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PERFIL DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM MULHERES CLIMATÉRICAS FREQUENTADORAS DE UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE  

 
RAYANE SANTANA VEZETIV  

GEOVANA BRIGATTI PEREIRA  
MAYANE SANTOS ARANTES  

DÁRIDA PEREIRA VALERIANO  
FRANCIELE MARQUES VANDERLEI  

EDNA MARIA DO CARMO  
 

O climatério de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem como definição ser uma fase da 
evolução biológica da vida da mulher e não patológica, que corresponde a um período de transição do 
ciclo reprodutivo para não reprodutivo, marcada pela menopausa, caracterizado por várias alterações 
hormonais, fisiológicas, metabólicas e psicossociais. Os sintomas e alterações são mais intensos ou não, 
como indisposição, nervosismo, vigília, medo de envelhecer, depressão, ansiedade excessiva, cefaleias e 
sensação de incapacidade. Perto de 50% a 70% das mulheres queixam-se de sintomas somáticos com 
dificuldades emocionais nesse período, fato que interfere diretamente no seu bem-estar. Portanto 
deve-se levar um olhar humanizado para esta população, não se preocupando apenas com as alterações 
físicas.  O objetivo do estudo será investigar o perfil de ansiedade e depressão em mulheres no 
climatério, visando conhecer e retratar as características quanto às situações vivenciadas neste 
período.  Trata-se de um estudo observacional transversal descritivo, envolvendo mulheres com idade 
entre 40 e 65 anos, moradoras em Presidente Prudente, SP e que forem atendidas em Unidades Básicas 
de Saúde deste município. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Estadual Paulista - FCT/UNESP sob CAAE nº 24190213.5.0000.5402. A coleta de dados será realizada em 
Unidades Básicas de Saúde da cidade Presidente Prudente. Serão avaliados dados socioeconômicos, 
sociodemográficos e ginecológicos dessas mulheres, além da Escala Hospitalar de ansiedade e 
depressão (HAD), que possui 14 perguntas subdivididas em depressão e ansiedade. Para análise 
estatística será utilizado o software SPSS® 17.0 e na análise da relação das variáveis será o teste de 
correlação de Pearson.            
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PERFIL DE IDOSOS COM DOENÇA RESPIRATÓRIA CRÔNICA ATENDIDOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  
 

MONIQUE SILVA DE JESUS  
NATÁLIA DE SOUZA PONTES  

ALINE DUARTE FERREIRA  
DIONEI RAMOS  

 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, envolve todos 
os tipos de atendimentos garantindo acesso integral, universal e gratuito para mais de 200 milhões de 
brasileiros. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é o primeiro nível de contato dos indivíduos, da 
família e da comunidade com o SUS. Observa-se que as Doenças Respiratórias Crônicas (DRC) estão 
aumentando em prevalência, principalmente entre as crianças e os idosos, com isso é de suma 
importância que os profissionais da atenção básica estejam preparados para lidar no manejo e 
tratamento.  analisar o perfil de idosos com DRC atendidos em uma unidade de ESF no interior do 
estado de São Paulo.  O estudo será do tipo primário, transversal, retrospectivo e prospectivo. A 
primeira etapa da pesquisa será constituída do levantamento de dados por meio dos prontuários de 
idosos com diagnóstico de DRC segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID 10), atendidos em 
uma unidade de ESF da cidade de Presidente Prudente/SP. Após a primeira etapa, os idosos com DRC 
serão convidados a participar da segunda etapa da pesquisa, onde será avaliada a função pulmonar por 
meio da espirometria pré e pós broncodilatação (espirômetro da marca MIR-Spirobank, versão 3.6 
portátil), seguida de aplicação de questionário de condições socioeconômicas e demográficas. Para 
análise dos dados será utilizado o programa estatístico SPSS 22.0. A normalidade na distribuição dos 
dados será avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk, e a descrição dos resultados será realizada como 
média±desvio padrão, com exceção de variáveis categóricas, que serão descritas como frequência e 
percentual e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). A associação entre as variáveis 
categóricas será verificada pelo teste qui-quadrado (a correção de Yates será empregadas em tabelas de 
contingência 2x2). Para análise multivariada será utilizada a Regressão de Poisson com ajuste robusto de 
variância, a qual considerará em seu modelo apenas as variáveis independentes que apresentarem p-
valor < 0,20 no teste qui-quadrado. O nível de significância utilizado foi de p < 0,05.       FCT/UNESP     
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PERFIL DOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES DE MORADORES DA PERIFERIA DE UMA CIDADE DO 
OESTE PAULISTA  

 
LAYS FERNANDA MENESES RAMOS DOS SANTOS  

ALISSEMARI YAMAZAKI RIBEIRO  
JULIA WIEZEL DE OLIVEIRA  

RODRIGO MARTINS DIAS  
CAIQUE AGUIAR DOS SANTOS  

MARILZA DA SILVA RODRIGUES  
RÚBIA STEFANY MOREIRA GALVÃO  

JOYCE MARIANE MARTILIANO SILVA FRUTUOSO  
CAROLINE ISABELY NAPOLI DA SILVA  

ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO  
 

O número de óbitos por doenças cardiovasculares ainda lideram as planilhas de custo da rede pública de 
saúde, refletindo em aumento da incidência de seus fatores de risco, como hipertensão, diabetes 
melitus, hipercolesterolemia, sedentarismo estresse, etc. Contudo, o perfil da população parece não ser 
linear a todas as regiões, mostrando influências do ambiente e social, os quais esses indivíduos estão 
inseridos, por isso faz-se necessário caracterizar os fatores de risco cardiovascular existentes em uma 
determinada região atendida por uma atenção básica de saúde, a fim de promover intervenções 
preventivas efetivas, pelas quais visam proporcionar grande melhora na qualidade de vida dessa 
população. Avaliar o perfil dos fatores de risco cardiovascular de uma população atendida pela atenção 
básica de saúde, na estratégia de saúde da família e unidade básica de saúde, de um bairro da periferia 
de um município de uma cidade no interior do oeste paulista. O exame físico será realizado por medidas 
antropométricas (peso, altura, IMC, circunferência da cintura, pregas cutâneas e bioimpedância), coleta 
de sangue para análise do nível glicêmico, triglicérides e colesterol, e por fim serão mensurados 
parâmetros cardiovasculares como a pressão arterial e a captação dos intervalos R-R para análise da 
VFC. Os questionários que deverão ser aplicados de maneira auto administrado serão: questionários 
Baecke para análise do nível de atividade física, SF-36 para qualidade de vida, os testes de Fangström 
(tabagistas) e escala de estresse percebido. Os dados serão registrados em planilha de excel e os 
resultados serão apresentados com valores de médias, erros e desvios padrão, percentuais e números 
absolutos.            
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PERFIL METABÓLICO E MOTOR DE CRIANÇAS COM EXCESSO DE PESO APÓS INTERVENÇÃO COM 
EXERGAME  

 
RHUAN GUSTAVO DURAN MIRON  

LÍDIA THAÍS COSTA E SILVA  
THATIANE DA SILVA MEDEIROD  

JULIANA DA SILVA  
MARCOS VINÍCIUS VANETTE LOPES  

AMANDA PEREIRA GIANNASI  
GIOVANA GOMES DOS SANTOS  

THAINÁ APARECIDA ZANDONATO ALVES  
IBIS ARIANA PENA DE MORAES  

THAIS MASSETTI  
TALITA DIAS DA SILVA  

TANIA BRUSQUE CROCETTA  
CARLOS BANDEIRA DE MELLO MONTEIRO  

MARIA TEREZA ARTERO PRADO  
DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI  

 
A obesidade é uma doença crônica, complexa, de etiologia multifatorial, sendo considerada uma doença 
endêmica que atinge todas as faixas etárias. Os hábitos da vida modernos, somado com o excesso de 
peso na infância, desencadeiam fatores predisponentes para diversas doenças na fase adulta. Um meio 
atrativo para a terapia na obesidade infantil são os jogos virtuais que cada vez mais são utilizados como 
instrumentos para intervenção, impactando de maneira positiva e melhorando os aspectos que podem 
estar alterados.  Deste modo, o objetivo deste estudo é verificar o perfil metabólico e motor de crianças 
com excesso de peso com uso de exergames.  Trata-se de um estudo observacional e longitudinal 
(CAAE: 67785417.0.0000.551) que ocorrerá na clínica de Fisioterapia da Unoeste, com 20 crianças de 6 a 
11 anos, de ambos os sexos. Para caracterização da amostra será coletado peso e altura para 
determinação e classificação do IMC/idade de acordo com o Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional, além da coleta da circunferência abdominal e pregas cutâneas. A avaliação do perfil 
metabólico contará com a coleta de colesterol total, glicemia, percentual de gordura corporal, taxa 
metabólica basal e análise da variabilidade da frequência cardíaca. Para o perfil motor serão avaliados 
os testes da Escala de Desenvolvimento Motor, além da verificação da agilidade motora com o uso de 
uma tarefa de uma tarefa em computador. A intervenção será executada com uso de jogos do pacote 
KinectAdventures do aparelho XBOX 360 one, em 20 sessões, com duração de 60 minutos, durante 2 
vezes na semana, seguidos de reavaliação nos mesmos parâmetros da avaliação. Para análise de 
resultados será utilizado banco de dados eletrônico (Excel®), tratando de uma amostra dependente com 
distribuição normal será avaliado pelo teste t pareado e em caso de distribuição não normal será 
utilizado o teste de Wilcoxon e serão considerados significativos os valores de p menor que 
0,05.       CPDI- Unoeste     
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PREVALÊNCIA DE DOR LOMBAR E HÁBITOS DE ATIVIDADE FÍSICA EM COLABORADORES DE UMA 
UNIVERSIDADE DO INTERIOR DO OESTE PAULISTA  

 
FIDELIS DE SOUZA ESCOBAR JUNIOR  

GABRIELE APARECIDA CORREIA  
LEONARDO CESAR CARREIRA  

MARCOS VINÍCIUS VANETTE LOPES  
THALMO CÉSAR JARDIM SUARDI  

ALINE DUARTE FERREIRA  
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA  

 
A dor lombar atinge certa quantidade da população global, tendo sua maior incidência na terceira idade. 
A dor lombar crônica que acomete uma pessoa é causada por várias micro lesões agudas durante um 
longo período podendo ser devido a trabalhos intensos e/ou repetitivos, posturas incorretas e excesso 
de esforço devido a grandes cargas. Um dos principais fatores para o acometimento que leva a dor 
lombar é o ambiente de trabalho devido a grandes demandas físicas exigidas.  Avaliar a prevalência de 
dor lombar e correlacionar com o nível de atividade física, em funcionários de uma Universidade do 
Interior do Oeste Paulista do setor da segurança.  O estudo contará com 90 indivíduos, do sexo 
masculino, com idades variando de 18 a 59 anos, atuantes na área da segurança. Serão avaliados por 
meio do questionário Roland e Morris Questionário de Incapacidade (QIRM) e o questionário 
internacional de atividade física (IPAQ), sem distinção de raça, gênero ou nível sócio econômico. Os 
critérios de exclusão foram para os demais funcionários que não são atuantes na área citada. Para a 
análise dos resultados será criado um banco de dados eletrônico. Por se tratar de amostras 
independentes com mais de dois grupos, será utilizado o teste de análise de variância (ANOVA) para os 
casos de distribuição normal. Os casos de distribuição não normal serão avaliados pelo teste de Kruskal-
Wallis. Serão considerados significativos os valores de p menor que 0,05.       PROBIC/UNOESTE     
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PROJETO VIDA ATIVA  
 

JHENNIFER ELIANE FERMINO DUARTE MOLINA  
IZABELA ALVES DA SILVA  

BIANCA DE AGUIAR DA SILVA  
THEDA MANETTA DA CUNHA SUTER  

LUCIMARA DA PALMA CORRÊA  
 

Envelhecer é um processo natural da vida e seu conceito sofreu alterações nos últimos anos, o 
esteriótipo de incapacidade que acompanha o idoso foi substituído pela visão otimista, considerando 
esta fase como um momento de novas oportunidades. Nesse sentido, o termo "envelhecimento ativo" 
adotado pela Organização Mundial da Saúde no ano de 2002 ainda é atual à medida em que tem por 
objetivo melhorar a qualidade de vida durante o curso do envelhecimento. Nessa perspectiva, a prática 
regular de exercícios físicos é uma estratégia preventiva primária, atrativa e eficaz para manter e 
melhorar o estado de saúde física e psíquica em qualquer idade. Assim, tornam-se importantes 
pesquisas e ações no sentido de manter a autonomia e independência dos idosos por parte de todos 
que se envolvem com saúde.  O objetivo de pesquisa deste projeto se pautará em verificar as relações 
entre a prática de exercícios físicos supervisionados sobre aspectos cognitivos, urofuncionais, de 
qualidade de vida e níveis de ansiedade e depressão nos indivíduos do Programa "VIDA ATIVA ESTÁCIO-
UNIMED" de Ourinhos-SP.  Trata-se de uma proposta de estudo de caso transversal com característica 
quantitativa que será realizada nas dependências do Núcleo de Práticas da Faculdade Estácio de Sá de 
Ourinhos. Os participantes serão os 60 idosos que frequentam o Programa, estes praticam exercícios 
físicos supervisionados que visam fortalecimento geral, equilíbrio e flexibilidade com frequência de duas 
vezes semanais. As avaliações a serem aplicadas são: o International Consultation on Incontinence 
Questionnaire - Short Form (ICIQ- SF) possui itens de autodiagnóstico relacionados às causas e a 
situações vividas pelos pacientes com incontinência urinária; o teste Montreal Cognitive Assessment 
(MoCA) que é um instrumento de rastreio capaz de detectar pacientes com transtorno cognitivo leve e 
diferenciá-los dos idosos normais; fatores motivacionais para a prática de atividade física serão 
investigados por meio do questionário QM-3 terceira idade; a Escala de Depressão Geriátrica - EDG 
abreviada com 15 itens e para verificação de transtornos do humor será utilizada a escala de medida de 
ansiedade e depressão (HAD). Pretende-se avaliar todos idosos e os dados obtidos serão relacionados 
estatisticamente por meio de testes T para a composição de resultados e conclusões. O que se espera é 
que os resultados obtidos com esta pesquisa propiciem um maior conhecimento sobre as relações entre 
a prática de exercícios físicos supervisionados e aspectos cognitivos, urofuncionais, de qualidade de vida 
e níveis de ansiedade e depressão em idosos.            
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SUSIMARY APARECIDA TREVIZAN PADULLA  

RAFAEL ZAMBELLI DE ALMEIDA PINTO  
 

O progresso técnico e científico da terapia intensiva aumenta a sobrevivência do paciente crítico 
hospitalizado, porém aumenta o tempo de exposição a fatores etiológicos para fraqueza neuromuscular 
com impacto direto na funcionalidade e qualidade de vida após a alta hospitalar. Em um estudo prévio, 
80% de uma amostra de pacientes hospitalizados perderam a independência funcional que possuíam 2 
semanas antes da internação, sendo que o período para a recuperação da independência funcional 
variou de 1 semana a 3 meses após a alta. As complicações da hospitalização podem explicar o declínio 
funcional experimentado pelos pacientes, tanto jovens quanto idosos internados, visto que o sistema 
musculoesquelético é projetado para movimento e 7 dias no leito já são capazes de reduzir a força 
muscular em 30%. Ocorre uma perda adicional de 20% da força muscular a cada semana. Os 
questionários de desempenho funcional são instrumentos de auto relato que permitem avaliar as 
atividades de vida diária que o paciente consegue realizar. Sua avaliação é de grande importância, visto 
que além de determinar riscos de uma futura dependência funcional, auxilia a equipe de saúde na 
tentativa de recuperar a capacidade funcional do paciente internado traçando assim um melhor 
prognóstico. O objetivo desta revisão sistemática é identificar e avaliar as propriedades psicométricas 
dos questionários de desempenho funcional existentes na literatura aplicados nos pacientes 
hospitalizados.  Serão incluídos estudos que realizaram a análise psicométrica de questionários de 
desempenho funcional em uma população composta por pacientes hospitalizados de qualquer faixa 
etária. A busca foi realizada em julho de 2017 e sem restrição de idiomas. A busca foi feita nas seguintes 
bases de dados: MEDLINE via OVID, EMBASE (www.embase.com), CINAHL via EBSCO. A estratégia de 
busca combinou termos que correlacionem o paciente crítico e hospitalizado com a aplicação de 
questionários que avaliam as capacidades funcionais físicas destes indivíduos. Dois revisores 
independentes realizaram a avaliação dos títulos e resumos encontrados. No caso de discordâncias, um 
terceiro revisor foi consultado. Em seguida, dois revisores independentes irão avaliar os textos 
completos dos estudos para selecionar os potencialmente elegíveis. Inicialmente foi encontrado um 
total de 5883 artigos, dos quais 720 eram duplicatas e por isso foram previamente excluídos. Até o 
presente momento os questionários mais presentes foram: MIF (Medida de Independência Funcional), 
EQ-5D (EuroQol), AIVD (Escala de Atividades Instrumentais de Vida Diária) e índice de KATZ. No entanto 
a revisão segue em andamento e a próxima etapa envolve a avaliação das propriedades psicométricas 
dos questionários de desempenho funcional.            
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O tabagismo é considerado um dos maiores um dos maiores problemas de saúde devido à alta 
prevalência de fumantes, sendo um agravante de mortes no mundo. Deste modo, os tratamentos em 
busca da cessação tornaram-se cada vez mais presente e necessário. Durante o processo da parada, os 
indivíduos se deparam com fatores dificultadores, incluindo sintomas relacionados à síndrome de 
abstinência, que quando não bem identificados tornam-se a principal causa do insucesso da cessação. 
Sendo assim, é de suma importância utilizar ferramentas bem delineadas e de fácil compreensão para 
auxiliar no processo da cessação em busca da abstinência. Comparar e correlacionar a eficácia da 
aplicação entre as escalas The Mood And Physical Symptoms Scale (MPSS) e Winconsin Smoking 
Withdrawal Scale (WSWS) em tabagistas antes e após 21 dias de abstinência. Tabagistas participantes 
de um Programa de Orientação e Conscientização Antitabagista (PROCAT), com idade entre 18 e 60 
anos, de ambos os sexos, que desejam parar de fumar, e que fumam no mínimo 10 cigarros por dia. Na 
primeira avaliação (antes do inicio do programa), os participantes serão avaliados quanto sintomas da 
síndrome de abstinência por meio dos questionários MPSS e WSWS, ansiedade e depressão (HADS) e 
grau de dependência (Fagerstrom). Na segunda avaliação (após 21 dias de abstinência - 3ª semana) 
serão reavaliados quanto ao MPSS, WSWS, além da coleta de monóxido de carbono no ar exalado 
(COex) para confirmação da abstinência. Todos os participantes serão previamente comunicados sobre 
os objetivos e procedimentos da pesquisa e, após a concordância, assinarão o termo de consentimento 
livre esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da UNESP, campus de Presidente Prudente, SP (CAAE: 64152617.0.0000.5402).            
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O tabagismo é considerado um importante problema de saúde mundial, afetando de diversas maneiras 
o bem estar e qualidade de vida da população exposta. Segundo diretrizes cerca de 80% dos tabagistas 
desejam parar de fumar, no entanto apenas 3% consegue sem ajuda especializada. A Síndrome de 
Abstinência é uma das maiores barreiras no tratamento de cessação tabagística, por isso o 
entendimento e avaliação através de instrumentos sobre estes sintomas é de extrema importância para 
auxiliar no melhor direcionamento durante este período. Avaliar os sintomas da síndrome de 
abstinência de tabagistas frequentadores de um programa de terapia cognitivo-comportamental, a 
partir de uma nova ferramenta. Serão avaliados pelo questionário MPSS tabagistas participantes de um 
Programa de Orientação e Conscientização Antitabagista (PROCAT). O questionário será realizado na 
primeira avaliação (antes do primeiro encontro) e na "Data da Parada" (terceira semana após o inicio do 
programa) com o intuito de analisar os sintomas da Síndrome de Abstinência em dois períodos 
diferentes e identificar a influencia da ansiedade, depressão, grau de dependência e reposição 
transdérmica de nicotina sobre tais sintomas. Além disso, também serão avaliados quanto a: anamnese 
(dados pessoais e antropométricos), investigação de histórico tabagístico, grau de dependência - 
Fagerström, cigarros/dia, tempo de tabagismo e cálculo do anos-maço, nível de ansiedade e depressão 
pela escala HAD e também será avaliado a quantidade de monóxido de carbono exalado (COex) para 
comprovação da abstinência. Todos os participantes serão previamente comunicados sobre os objetivos 
e procedimentos da pesquisa e, após a concordância, assinarão o termo de consentimento livre 
esclarecido. O estudo foi aprovado Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da UNESP, campus de Presidente Prudente, SP (CAAE:64152617.0.0000.5402).            
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DIONEI RAMOS  
 

Estudos mostram a eficácia da cessação do tabagismo associada a exercícios físicos no controle de 
sintomas da síndrome de abstinência. Porém ainda não há efeitos comprovados com associação ao 
exercício resistido.  Comparar os sintomas da síndrome de abstinência em tabagistas após sete semanas 
de treino resistido com tubo elástico. Métodos: 15 indivíduos, ambos os sexos, idade entre 18-60 anos, 
divididos em: Treino resistido associado à terapia cognitiva-comportamental (TR+TCC) e grupo 
educacional (TCC). Serão avaliados quanto: dados pessoais e histórico tabagístico, dependência à 
nicotina (Fagerström), escala de ansiedade e depressão (HADS), sintomas da síndrome de abstinência 
(Wisconsin Smoking Withdrawal Scale - WSWS) e monóxido de carbono no ar exalado (COex). O grupo 
TCC terá reuniões durante 60 minutos. Já o grupo TR+TCC será abordado antes dos exercícios 15-20 
minutos de TCC e posteriormente ocorrerá o treino, três sessões semanais com duração de 60 minutos, 
onde serão executados movimentos de flexão e extensão de joelho, flexão de cotovelo, abdução e 
flexão de ombro. O treino será realizado de forma progressiva iniciando de 2 repetições de acordo com 
o teste de resistência à fadiga até atingir 7 séries. Na terceira semana será marcado o dia da parada, 
onde o HADS será aplicado um dia antes e um dia depois da parada, e ao final de sete semanas. O 
WSWS será aplicado apenas após a data de parada e ao final de sete semanas. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 53299816.9.0000.5402). Análise Estatística: Os dados serão 
submetidos ao teste de normalidade de Shapiro Wilk. Para análise intragrupos com relação ao HADS 
será realizado análise de variância para medidas repetidas com Post Hoc de Bonferroni ou teste de 
Friedman, dependendo da homogeneidade (teste de Levene). Para analise intragrupos do WSWS será 
utilizado teste t pareado ou teste de Wilcoxon. Para análise de comparação dos deltas (um dia e um mês 
após o dia da parada) entre os grupos será realizado teste t não pareado ou teste de Mann-Whitney. 
Além disso, será aplicado teste de variância de ANCOVA para identificar possíveis influencias da idade, 
IMC, dependência, carga tabagistica, ansiedade e depressão sobre o WSWS um dia e sete semanas de 
abstinência. O programa estatístico SPSS 22.0 será utilizado, sendo adotado o nível de significância de 
5%.            
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O diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome metabólica que se caracteriza por um excesso de glicose no 
sangue devido à falta ou ineficácia da insulina, hormônio produzido pelo pâncreas endócrino. Essa 
síndrome constitui hoje um problema de saúde pública em razão de sua elevada prevalência, acentuada 
morbidade e mortalidade. O número de indivíduos com DM permite avaliar a magnitude do problema e, 
nesse sentido, estimativas têm sido publicadas para diferentes regiões do mundo, incluindo o Brasil. Em 
termos mundiais, 135 milhões apresentavam a doença em 1995, 240 milhões em 2005 e há projeção 
para atingir 366 milhões em 2030. Com isso, há necessidade de intervenções que visem à melhora 
glicêmica. Sendo assim, recursos terapêuticos tendo sido adjuvantes à reabilitação, tal como a Realidade 
Virtual (RV) que apresenta-se como uma nova alternativa a ser inclusa nos protocolos fisioterapêuticos, 
visto que se observa o interesse no uso de tecnologias como estímulo a prática de atividade física. O 
objetivo do estudo foi analisar o comportamento glicêmico de indivíduos com Diabetes Mellitus Tipo 2 
após intervenção fisioterapêutica com o uso da realidade virtual.        UNOESTE O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética Institucional (CAAE: 62437816.4.0000.5515, número do parecer 1.865.530). Foram 
avaliados dois indivíduos com Diabetes Mellitus Tipo 2, sendo um do gênero feminino e outro do gênero 
masculino, com idade de 57 e 62 anos respectivamente, média de peso de 71,3±2,20 quilogramas (Kg) e 
estatura de 1,58±0,05 metros (M), apresentando um índice de massa corporal médio de 28,34±1,18 
Kg/M2. Esses pacientes foram submetidos ao treinamento com RV. Foram realizadas 16 sessões de 
fisioterapia, duas vezes por semana, no período da tarde, durante oito semanas, com duração de 60 
minutos. Durante as sessões foi implementado a RV por meio do equipamento Xbox 360® com KinectT, 
com o uso dos jogos Your ShapeT (Fitness Evolved) e Dance Central 3T. A intensidade do esforço foi 
avaliada pela fórmula de Karvonen utilizando a frequência cardíaca submáxima estimada para a idade, 
com 50%. A glicemia capilar foi verificada por meio do glicosímetro da marca OptiumXceed®. As coletas 
foram realizadas antes e após o treinamento. Houve diminuição de 48,53±8,96 mg/dl, no qual a média 
da glicemia inicial e final foram respectivamente 142,03±12,15 mg/dl e 93,50±3,18 mg/dl. O uso da RV 
como forma de treinamento promoveu diminuição do comportamento glicêmico após a intervenção 
fisioterapêutica. Esses resultados sugerem que se faça novos estudos com maior população diabética 
utilizando a RV como forma de tratamento.   
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As doenças cardiovasculares (DCV) evidencia-se como a principal causa de mortalidade no mundo, 
representando 3 a cada 10 óbitos. É necessária a inserção de indivíduos com DCV em programas de 
reabilitação cardiovascular (RCV), visto que estes quando aderidos resultam em uma melhora da função 
cardiovascular por meio da prática de atividade física, além de mudanças psicológicas e alimentares, 
melhor controle dos fatores de riscos, melhora da capacidade funcional e controle glicêmico. Incluído a 
esses benefícios, quando os programas RCV são conduzidos de forma adequada estes fornecem 
segurança e demonstram-se muito efetivos. Avaliar os efeitos de reabilitação cardiovascular 
convencional sobre a capacidade funcional e controle glicêmico em cardiopatas.        UNOESTE Foram 
avaliados e tratados três indivíduos cardiopatas, sendo um do gênero masculino e dois do feminino, 
com idade média de 65±8,64 anos, média de peso de 77,13±19,99 quilogramas (Kg) e estatura de 
1,59±0,04 metros (M), apresentando um índice de massa corporal médio de 30,10±6,68 Kg/M2. Estes 
pacientes foram submetidos a um programa de reabilitação cardíaca convencional, o qual foi 
implementado por meio de esteiras rolantes (Embreex®) para a realização do treinamento aeróbio e 
pesos livres e aparelhos de musculação para o treinamento resistido. Foram realizadas 16 sessões com 
duração de 60 minutos, em que os 5 minutos iniciais e finais foram destinados à verificação de 
parâmetros cardiovasculares e os 50 minutos restantes foram destinados 30 minutos para o treino 
aeróbico e 20 minutos para o resistido. Para assegurar que a frequência cardíaca de treinamento não 
fosse ultrapassada, esta foi calculada individualmente segundo a fórmula de Karvonen. A capacidade 
funcional foi avaliada por meio do teste de caminhada de seis minutos e a glicemia capilar foi verificada 
antes e após o treinamento por meio do glicosímetro (OptiumXceed®). Houve a melhora da capacidade 
funcional de todos os pacientes, em que antes do tratamento a média foi de 392,18±107,44 metros 
percorridos, a após foi de 506,41±71,17 metros percorridos. Em relação ao controle glicêmico houve 
diminuição de 27,24±11,55 mg/dl, no qual a média da glicemia inicial e final foram respectivamente 
132,78±22,17 mg/dl e 105,54±11,56 mg/dl. O programa de RCV promoveu a melhora da capacidade 
funcional e comportamento glicêmico, demonstrando-se uma forma de tratamento fisioterapêutico 
eficaz em cardiopatas.   
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Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, sendo estas responsáveis por cerca 
de 17,5 milhões de mortes ao ano, e diante dessa situação se mostra necessária a inserção desses 
indivíduos em programas de reabilitação cardiovascular (RCV), estes que por meio do exercício físico, 
visam à prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares (DCV), bem como no controle dos fatores 
de risco, além de causar impacto positivo na capacidade funcional (CF) desses doentes. Como recurso 
adjuvante e tecnológico, a realidade virtual (RV) pode ser empregada em programas de reabilitação 
cardiovascular, visto que esta permite ao individuo a realizar movimentos corporais como forma de 
exercício em um ambiente tridimensional criado a partir de dispositivos de vídeo game que possibilita 
essa interação física com o usuário, sendo estes denominados "exergames". São escassos os estudos 
que demonstram a eficácia da RV na melhora da capacidade funcional de portadores de DCV. Avaliar a 
capacidade funcional de indivíduos com doenças cardiovasculares submetidos a um programa de RCV 
que utilizou como método a RV.        unoeste Foram avaliados e tratados quatro indivíduos com doenças 
cardiovasculares, sendo três do gênero masculino e um do feminino, com idades entre 57 e 62 anos, 
média de peso de 76,9±5,85 quilogramas (Kg) e estatura de 1,65±0,08 metros (M), apresentando um 
índice de massa corporal médio de 27,89±1,00 Kg/M2. Estes pacientes foram submetidos a 16 sessões 
de RV com duração de 60 minutos, em que os 5 minutos iniciais e finais foram destinados à verificação 
de parâmetros cardiovasculares e nos 50 minutos restantes os indivíduos realizaram a RV. A RV foi 
implementada por meio do equipamento Xbox 360® com KinectT, com o uso dos jogos Your ShapeT 
(Fitness Evolved) e Dance Central 3T. Foi avaliada a capacidade funcional antes e após o programa de 
RCV por meio do teste de caminhada de seis minutos. Houve a melhora da capacidade funcional de 
todos os pacientes, em que antes do tratamento a média foi de 401,77±69,49 metros percorridos, a 
após foi de 538,75±58,1 metros percorridos. O emprego da RV como recurso em um programa de RCV 
promoveu a melhora na capacidade funcional de indivíduos com doenças cardiovasculares avaliados 
pelo teste de caminhada de seis minutos, concluindo que essa nova tecnologia pode ser utilizada em 
protocolos fisioterapeuticos RCV.   
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INFLUÊNCIA DO FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOIDRATADO SOBRE A RESPOSTA HEMODINÂMICA DE 
PACIENTE CARDIOPATA E DIABÉTICA FRENTE À SESSÃO DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR: UM 

ESTUDO DE CASO  
 

PAULA FERNANDA DA SILVA  
GIOVANNA LOMBARDI BONINI BORGES  

FRANCIS LOPES PACAGNELLI  
MAYARA MOURA ALVES DA CRUZ  

ANA LAURA RICCI-VITOR  
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  

 
A Diabetes Mellitus (DM), doença que resulta no aumento de glicose no sangue, pode afetar o sistema 
cardiovascular. Diferentes formas de tratamento podem ser utilizados para essa doença, tais como 
exercício e medicação. Compreender a influência que um tratamento exerce sobre o outro é 
importante, pois permite traçar o plano mais adequado, promover segurança do paciente e benefícios 
sobre a doença. Avaliar a influência do fosfato de sitagliptina monoidratado sobre a resposta 
hemodinâmica de uma paciente com DM tipo II que pratica exercícios físicos em um programa de 
reabilitação cardíaca (RC).         Paciente do sexo feminino, 66 anos, diagnosticada com diabetes tipo II e 
insuficiência coronária. Apresenta hipertensão arterial (HA), dislipidemia, sobrepeso, labirintite e 
tendinite nos ombros. Faz tratamento medicamentoso há 16 anos e reabilitação cardiovascular há 10 
anos. No último retorno médico foi adicionado fosfato de sitagliptina monoidratado (50mg/1 vez ao dia) 
às suas medicações de rotina. Um dia após início dessa medicação foi realizada uma sessão monitorada 
de RC, com duração de 90 minutos (min) divididos da seguinte forma: Repouso Inicial (RI) de 10min; 
Aquecimento de 20min, Exercício Aeróbio (EA) realizado em esteira ergométrica por 30min com carga 
equivalente a aproximadamente 40% de sua reserva de frequência cardíaca (FC); e Repouso Final (RF) 
de 30min. Para avaliação de suas respostas hemodinâmicas foram avaliadas a FC por meio de um 
cardiofrequencimetro ao longo de toda sessão e a pressão arterial (PA) de forma indireta. A paciente 
após uma semana realizou novamente outra sessão com os mesmos procedimentos para investigar a 
adaptação hemodinâmica à medicação. As respostas de FC e PA obtidas na primeira e segunda sessão 
foram, respectivamente: RI (59 vs. 54bpm; 150/70 vs. 160/70mmHg); EA (88 vs. 74bpm; 160/70 vs. 
120/70mmHg) e RF (63 vs. 55bpm, 160/70 vs. 120/70mmHg). Adicionalmente, durante a primeira 
sessão, a paciente queixou-se de fraqueza nos membros inferiores e boca seca, implicando na 
diminuição de carga. Estes sintomas não apareceram na segunda sessão. Assim, um dia após a mudança 
medicamentosa verificou-se maiores valores de FC, resposta aumentada de PA, ausência da resposta 
hipotensora no RF e queixa de sintomas. Porém após uma semana de adaptação a medicação, a FC 
apresentou menores valores em todas as fases, menores valores de PA foram observados durante o EA, 
houve também uma resposta hipotensora mantida até 30 min do fim da sessão e não houve presença 
de sintomas. Este estudo de caso foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP (CAAE: 
69406017.2.0000.5402). A administração do fosfato de sitagliptina monoidratado influenciou as 
respostas hemodinâmicas durante uma sessão de RC imediatamente após a sua administração, que se 
normalizou após uma semana.   
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PARA PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA: RELATO CLÍNICO  
 

BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA  
ISABELA BORTOLIM FRASSON  
LARISSA PENHA NASCIMENTO  

LÚCIA MARTINS BARBATTO  
 

Introdução: A Paralisia Facial Periférica consiste na interrupção parcial ou total do impulso nervoso do 
VII nervo craniano. O lado da face homolateral à lesão do nervo, sofre perda completa ou parcial da 
contração dos músculos, a qual ocasiona atenuação das linhas de expressão e desvio do nariz e da boca 
para o lado contralateral à lesão. Sua etiologia não está esclarecida, mas acredita-se que tenha 
envolvimento traumático, metabólico, infeccioso neoplásico, congênito, por frigore ou idiopático. O 
tratamento requer abordagem médica, fisioterapêutica e fonoaudiológica. Objetivo: Relatar a evolução 
clínica de paciente com diagnóstico de Paralisia Facial Periférica.        Centro de Estudos e Atendimento 
em Fisioterapia e Reabilitação FCT-Unesp Métodos: Atendimento realizado no Centro de Estudos e 
Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação FCT-Unesp durante o Projeto de Paralisia Facial Periférica, o 
qual foi encaminhado ao Comitê de Ética da FCT/UNESP do Campus de Presidente Prudente, no dia 
05/12/16 segundo comprovante de recepção de número 762318, CAAE: 62710816.6.0000.5402. Utiliza-
se a escala de House-Brackmann para classificação da paralisia e acompanhamento fotográfico 
mediante consentimento. A avaliação é realizada obtendo dados pessoais e através da anamnese. O 
protocolo de atendimento é composto por: drenagem linfática, técnicas de massoterapia e 
cinesioterapia, a qual envolve exercícios de mímica facial. São 2 atendimentos por semana e os 
pacientes são orientados a executar os exercícios em casa. Paciente J.P., sexo masculino, 85 anos, 
avaliação realizada no dia 26/05/2017. Durante a anamnese, relatou que a paralisia ocorreu dia 
08/04/2017, por choque térmico. As queixas principais foram a aparência e pequena dificuldade ao se 
alimentar. Observou-se no exame físico desvio labial e nasal apenas em movimento, retardo do reflexo 
ciliar, movimentos de sorrir e de comprimir as narinas ausentes, movimento da sobrancelha esquerda 
diminuído, ausência de contração dos zigomáticos, risório, bucinador e orbicular da boca, contração 
diminuída dos músculos orbiculares dos olhos, tônus muscular hipotônico, propriocepção profunda 
presente, nenhuma alteração auditiva, gustativa e de linguagem e nenhum relato de dor. Resultados: 
Após comparecer em 18 sessões e considerando a colaboração do paciente ao executar os exercícios em 
casa, houve evolução significativamente positiva. Atualmente, o paciente dispõe de melhor contração 
do músculo frontal e nasal, obteve melhora no tônus muscular e avanço na contração dos músculos 
zigomáticos, risório, bucinador e orbiculares da boca e dos olhos. Discussão: A mímica possibilita um 
rápido avanço na musculatura orofacial e minimiza os problemas com a alimentação, fala e integração 
social (RAHAL, OFFI-GOMEZ, 2007; TESSITORE, PFELSTICKER, PASCHOAL, 2008). Conclusão: É evidente a 
importância da fisioterapia, pois através dela é alcançada melhora do controle e da coordenação do 
movimento e a redução da assimetria e sincinesia.   
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ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE PÓS OPERATÉRIO DE SETORECTOMIA DE MAMA - RELATO DE 
EXPERIÊNCIA ACADÊMICA  

 
BEATRIZ UNGARI SONCIN  
ALINE SANCHEZ FERRARI  

NATALY ROSSINI  
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE  

 
O câncer de mama representa o principal tipo de câncer na mulher, onde fatores hereditários e 
ambientais contribuem para o aparecimento de tais, sendo assim, esta é uma situação clínica crescente 
na fisioterapia, neste caso de uma setorectomia de mama esquerda sendo uma cirurgia que implica em 
extirpar uma parte ou seguimento do órgão. O objetivo foi relatar a experiência acadêmica nas aulas 
práticas da disciplina Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia.    Após 10 sessões foi feito a reavaliação, 
onde nos apresentou resultados satisfatórios em relação ao ganho de amplitude de movimento e força 
muscular. Estes resultados são em decorrência do empenho da paciente no tratamento, juntamente 
com toda atenção dada à ela durante a terapia. A nossa convivência com essa paciente, nos capacitou 
para diversas situações que possamos encontrar durante o estágio ou futuramente. Sendo assim, foi 
importante o atendimento direto com a paciente desta situação clínica trazendo à nós acadêmicos a 
ampliação dos conhecimentos, experiências e visões da realidade.      Trata-se de um relato de 
experiência do atendimento de uma mulher de 41 anos, encaminhada à clínica escola de Fisioterapia da 
Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE desde o 15º dia de pós operatório de uma serectomia 
supero-lateral da mama esquerda, onde realizamos primeiramente a avaliação com o objetivo de 
analisar seu quadro clínico para iniciar precocemente o tratamento. Durante a avaliação, fatores como: 
coloração, edema, temperatura, integridade da pele estavam normais, e com ausência de linfedema e 
aderências, sua cicatriz se apresentava em processo de cicatrização. Além disso, observou-se após 
realização da goniometria que a ADM do MSE em relação ao do MSD estavam bastante reduzidas; a 
cirtometria não apresentou grandes alterações de diâmetro do membro comprometido para 
caracterização de linfedema; e força muscular de MSD estava reduzida.    
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ATIVIDADES AQUÁTICAS PARA PACIENTES PORTADORES DE SEQUELAS NEUROLÓGICAS  
 

JORGE LUIS CASTRO DEMORI  
JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA  

ALICE HANIUDA MOLITERNO  
ALESSANDRO PIERUCCI  

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI  
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA  

 
A reabilitação de pacientes com sequelas neurológicas apresenta tendência de longa duração, com 
dificuldades na alta do tratamento fisioterapêutico para manutenção do quadro motor e funcional 
adquirido. Este fato justifica a importância da realização de projetos de extensão que possam contribuir 
para este processo. Dentre as diversas possibilidades, a prática esportiva é um dos caminhos efetivos 
para a manutenção da melhora funcional adquirida no processo de reabilitação nestes pacientes. As 
ações executadas fornecem dados para pesquisas futuras. A reabilitação cardiorrespiratória é um dos 
focos no treinamento de pacientes neurológicos no projeto de natação.  Observar melhora 
cardiorrespiratória em pacientes com sequelas neurológicas em um treinamento aquático.     Que a 
pratica física aquática traz melhora hemodinâmica aos pacientes e melhor condicionamento 
físico.    Unoeste São realizadas aulas de Natação em indivíduos com sequelas neurológicas de todas as 
faixas etárias que frequentam ou já realizaram tratamento fisioterapêutico na Clínica de Fisioterapia da 
Unoeste. Esses indivíduos são avaliados a cada seis meses e foram levantados dados hemodinâmicos 
dos mesmo e ao início de cara terapia ela coletado dados vitais (DV) Na sequência, realiza-se a aula de 
Natação com duração de 45 minutos em grupos de 4 a 8 indivíduos, sendo aplicadas técnicas 
necessárias para o aprendizado e treinamento destes sujeitos por professor de Educação Física, estas 
abrangem além das modalidades: crawl, costas, borboleta e peito, flutuação, respiração e adaptação ao 
meio. Ao término da aula inicia-se a organização para a saída da piscina, seguido de repouso e nova 
verificação dos DV. Na sessões foram coletados os seguintes dados: Pressão Arterial Sistólica (P.A.S.), 
Pressão Arterial Diastólica (P.A.D.), Frequência cárdica (FC) e Saturação de pulso (SpO2), na primeira 
sessão os dados iniciais encontrados foram PAS1i (125,71±12,72), PAD1i (84,28±5,34) FC1i 
(79,42±11,65) e SpO2i (97,57±0,53) e a final da primeira sessão PAS1f (128,57±13,45), PAD1f (80±10) 
FC1f (82,57±13,11) e SpO2f (96,85±1,34), após 10 sessões encontramos os seguintes dados 
hemodinâmicos PAS10i (115,71±5,34), PAD10i (81,42±6,90) FC1i (82,14±11,82) e SpO2i (97,71±0,75) e a 
final da décima sessão PAS10f (122,85±19,76), PAD1f (72±7,55) FC1f (94,71±20,80) e SpO2f 
(93,85±8,83).    
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ATUAÇÃO ACADÊMICA EM ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE PACIENTE COM 
CERVICOBRAQUIALGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
GIOVANA ROTA COLLÉGIO  

GABRIELA CAROLINE RODRIGUES DA SILVA  
CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO DE FREITAS  

 
A Cervicobraquialgia é caracterizada por dor cervical que se irradia à uma das extremidades superiores 
através do território correspondente a uma raiz nervosa cervical. Frequentemente, o quadro clínico é 
unilateral, sendo que a dor inicia-se na região cervical baixa e irradia-se para o membro superior. A 
causa é multifatorial, que levam a compressão das raízes nervosas que passam pelos forames dessa 
região.  Frente às consequências que as disfunções neurais provindas da cervicobraquialgia podem gerar 
ao indivíduo, busca-se recuperar tanto a função mecânica quanto fisiológica do sistema nervoso, 
consequentemente havendo uma melhor qualidade de vida. Dessa forma, este relato diz sobre a 
importância do atendimento em pacientes com cervicobraquialgia realizado durante a disciplina de 
Fisioterapia em Reumatologia, que foi realizado na clínica-escola de Fisioterapia da Universidade do 
Oeste Paulista-UNOESTE, aplicando na pratica toda teoria estudada, aperfeiçoando deste modo todo 
conhecimento adquirido.    Ao decorrer do tratamento observou-se uma melhora significativa, onde a 
paciente relatou diminuição da dor e uma melhor mobilidade para os movimentos. Sugere-se então que 
a instituição de recursos apropriados é possível evitar a progressão dos sintomas e assim contribuir para 
uma melhor qualidade de vida do paciente.      Foi atendido uma paciente, onde seus sinais e sintomas 
não eram tão críticos por estar em uma fase inicial, porém a paciente relatou que já apresentou 
parestesia, sem perda de movimento. Durante as sessões realizava-se corrente elétrica para aliviar o 
processo doloroso, calor superficial (infravermelho) para promover relaxamento muscular e em seguida 
foram realizadas tração cervical manual e mobilização da região cervical com o objetivo de aliviar a 
compressão nervosa, massagem de relaxamento e por fim alongamentos da região de cervical.    
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ATUAÇÃO ACADÊMICA EM ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE PACIENTE COM MASTECTOMIA 
RADICAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
GABRIELA CAROLINE RODRIGUES DA SILVA  

GIOVANA ROTA COLLÉGIO  
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE  

 
A mama é uma parte fundamental para a identidade feminina da mulher. Quando ocorre a mastectomia 
radical (remoção por inteiro da mama), a mulher, ou a maioria delas não apresentam uma perda 
somente física de uma parte do seu corpo, mas também uma alteração psíquica, limitações estéticas e 
funcionais e uma diminuição na qualidade de vida. A fisioterapia tem como o objetivo combater a 
limitação física existente, consequentemente contribuindo para a melhoria do estado emocional e 
qualidade de vida.    Ao decorrer do tratamento observou-se uma evolução significativa na ADM e 
sensibilidade da paciente, refletindo na melhor qualidade de vida. É possível concluir a importância da 
fisioterapia em casos de mastectomia radical, pois auxilia o retorno da paciente para suas atividades de 
vida diária, bem como o convívio social.     Em vista disto, este relato de experiência diz sobre a 
importância do atendimento em pacientes mastectomizadas realizado durante a disciplina de 
Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia promovendo a capacitação de acadêmicos do curso de 
fisioterapia, que realizaram esse atendimento na clínica-escola de Fisioterapia da Universidade do Oeste 
Paulista-UNOESTE, aplicando na prática toda teoria estudada, aperfeiçoando assim o conhecimento. Foi 
atendida uma paciente durante seis sessões, com o diagnóstico cinético-funcional de diminuição 
significativa de amplitude de movimento (ADM) e hipersensibilidade no membro superior homolateral à 
cirurgia (mastectomia à esquerda).    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1206 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

CO-RESPONSABILIZAÇÃO DE IDOSOS EM SE MANTEREM ATIVOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

LETICIA ESTEVAM ENGEL  
LUARA FAZION COELHO  

MARINA APARECIDA MOLINA GOMES  
BRUNA DINIZ BORDAN  

WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA  
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES  

 
A atividade física incorporada na rotina leva a alterações que melhoram a condição de saúde do sujeito, 
conduzindo-o a um envelhecimento saudável, porém existem muitas barreiras, como difícil 
acessibilidade a equipamentos, academias, falta de orientações de profissionais, falta de tempo na 
rotina. Uma estratégia seria orientação de um profissional para conseguirem realizar exercícios físicos 
funcionais, com instrumentos de possuam em casa, de baixo custo, simples, e que consigam reproduzir 
sozinhos, para serem corresponsável por se manterem ativos Relatar experiência de uma residente 
fisioterapeuta em saúde do idoso em tornar idosos ativos.    Devemos implantar mais ações para os 
indivíduos se tornarem co-responsáveis pela sua saúde, como medidas mínimas de orientações para se 
manterem ativos, e notarem como é bom, prático, fácil realizar exercícios regularmente realizando em 
casa com baixo custo e se manterem funcionais.     Em 4 encontros, em média 10 idosos, uma vez na 
semana, se reuniam em um salão onde residem em uma vila da dignidade, sendo orientados em cada 
encontro trazerem para o grupo um objeto para os exercícios, e ensina-los a realizar. A cada encontro 
verificava-se pressão arterial sistêmica e frequência cardíaca, o treinamento se iniciava com 
alongamento global de 15minutos, um aquecimento de 10 minutos e após se iniciava os exercícios 
funcionais, sendo cada dia era usado um objeto pratico que todos tenham na própria casa. No 1º 
encontro foi proposto que cada um levasse uma garrafa pet e preenchesse da maneira que preferirem, 
podendo ser com areia, feijão ou agua, 2º Encontro qualquer travesseiro que tivesse na sua própria 
casa, 3º Encontro foi proposto que levassem um cabo de madeira de uma vassoura ou rodo, e no 4º 
Encontro todos os exercícios foram feitos com uma cadeira que já existia no salão. No final dos 
encontros foram entregues panfletos com os exercícios propostos. Todos os idosos realizaram os 
exercícios, e ficaram surpresos a observarem que com poucos objetos podemos fazer exercícios 
diferentes em casa, e relataram que iriam realizar diariamente.     
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INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS DO OESTE PAULISTA  
 

FERNANDA NERES CAETANO  
DANIELE RODRIGUES  

JORGE LUIS CASTRO DEMORI  
JOÃO PEDRO LUCAS NEVES SILVA  

ALICE HANIUDA MOLITERNO  
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE  

WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA  
 

O presente relato ocorreu durante o estágio supervisionado no ano de 2017, sendo uma atividade 
prevista no cronograma, onde os alunos deveriam buscar maneiras de obter dados de quantas idosas 
assistidas por uma ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) apresentavam Incontinência 
Urinária (IU). A IU é a perda involuntária de urina pela uretra, afeta pessoas de ambos os sexos em 
diferentes faixas etárias. A perda involuntária é uma condição constrangedora e tem consequência na 
qualidade de vida, causando muitas vezes marginalização do convívio social e frustações psicossociais, 
em virtude do medo de alguns incidentes, deixando de praticar esportes, atividades sociais e 
outros. Avaliar a prevalência de I.U. em ILPI do Oeste Paulista.    A Investigação e intervenção 
fisioterapêutica é importante, para IU, pois a intervenção pode proporcionar uma melhor qualidade de 
vida.     Unoeste Foi aplicado questionário elaborado pelos estagiários do setor de Fisioterapia em 
Geriatria e Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia adaptado, onde apresentavam dados pessoais, em 
seguida três tabelas com a divisão de sinais clínicos de cada tipo de IU (esforço, mista e urgência), foram 
incluídas idosas com bom estado cognitivo, idosas que relatam ter IU e idosas que aceitaram participar 
da pesquisa. Os dados foram expressos em média±desvio. Na ala feminina haviam 37 idosas, idade 
(74,42± 6,07), peso (72, 54±25,47 kg), altura (1,54±0,4 m) e IMC (30,64±10,17), sendo 16 (43,24%) com 
cognitivo não adequado para responder o questionário, 14(37,83%) não quiseram responder, e 7 
(18,91%) que responderam apresentam IU. Os tipos de IU foram: mista 6 (85,70%), de esforço 1 
(14,28%), não havendo IU de urgência.    
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LIGA ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS  
 

GRAZIELLE OLIVEIRA VASSORELLI  
NATALIA CRISTINA ANDRADE  

ISABELA CRISTINA DUARTE ARAÚJO  
MARIA CAROLINA LINS DE SOUZA  

FRANCIS LOPES PACAGNELLI  
ANA PAULA COELHO FIGUEIRA FREIRE  

 
Uma liga acadêmica é uma associação civil e científica de duração indeterminada, que visa 
complementar a formação em uma determinada área. A pesquisa científica e a extensão universitária 
são fundamentais na formação do aluno, e neste contexto, torna-se essencial a criação de uma Liga 
Acadêmica para o curso de Fisioterapia, que ainda não possui este tipo de extensão. A liga é organizada 
por acadêmicos, professores e profissionais, com interesses em comum, voltados para a área da 
fisioterapia e suas especialidades, tendo os estudantes papel ativo direcionando nos rumos das 
atividades desenvolvidas com orientação dos docentes envolvidos. Aprimorar o conhecimento científico 
dos alunos, despertando um pensamento crítico-reflexivo, proporcionando atividades voltadas para a 
prática profissional baseada em evidências, esclarecendo sobre a busca de qualidade dessas, e assim 
estimular a produção cientifica dentro da graduação.    Nesta primeira etapa de desenvolvimento da 
LAFE, foram realizados 7 encontros com 20 alunos participantes. Após apresentação dos objetivos da 
LAFE, as temáticas abordadas foram a busca de evidência cientifica para iniciantes, a importância da 
participação em eventos científicos e a criação de um bom resumo, tipos de estudos científicos, 
esclarecimento sobre o enriquecimento do currículo Lattes e oficina de leitura e análise de evidências. 
Para o segundo semestre, a LAFE visa promover ações cada vez mais específicas dentro da Fisioterapia, 
proporcionando maior conhecimento e atualização das diversas especialidades, entusiasmando a 
participação de forma crescente dos graduandos da Universidade.    UNOESTE A Liga Acadêmica de 
Fisioterapia Baseada em Evidências (LAFE) iniciou no primeiro semestre de 2017, com encontros 
quinzenais, abrangendo ações na própria Universidade, proporcionando ações como palestras com 
profissionais internos e externos, em diversas especialidades, discussões de artigos, casos clínicos, e 
elaboração de resumos para eventos científicos, bem como de artigos científicos. Os encontros também 
abordam mesas redondas sobre temas atuais da profissão e suas comprovações científicas, e a 
importância do incentivo de pedidos de auxílio para agencias fomentadoras de pesquisa, e assim 
estimulando a busca pela experiência internacional.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1209 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Fisioterapia e Terapia Ocupacional    

 
 

OFICINA DE GESTANTES: UM OLHAR PARA A HUMANIZAÇÃO  
 

DÁRIDA PEREIRA VALERIANO  
MAYANE SANTOS ARANTES  

GEOVANA BRIGATTI PEREIRA  
RAYANE SANTANA VEZETIV  

FRANCIELE MARQUES VANDERLEI  
EDNA MARIA DO CARMO  

 
Sabe-se que o pré-natal é primordial na saúde da gestante e é fundamentado na humanização partindo 
de dois aspectos: o primeiro diz respeito do dever das unidades de saúde de receber a mulher, seus 
familiares e o recém-nascido, o outro refere-se à adoção de medidas benéficas para o acompanhamento 
do parto e do nascimento, afim de evitar práticas desnecessárias que não beneficiam a mulher e nem o 
recém-nascido. A partir disso, vimos a necessidade de propor estratégias de educação em saúde para 
essa população, no intuito de suprir dúvidas e até mesmo tabus de saber popular, assim, contribuindo 
para a saúde da gestante e do bebê.  Visto isso, foi criado o evento "Oficina de Gestantes" em 2016, pela 
equipe de fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia na Universidade Estadual Paulista (UNESP), no 
Campus de Presidente Prudente, tendo como objetivo educar a gestante sobre o processo de mudanças 
e adaptações que ocorreram em seu organismo; orientar sobre exercícios adequados e adaptações no 
dia-a-dia que a mesma pode realizar, a fim de diminuir possíveis desconfortos e proporcionar uma 
vivência prática de exercícios e de orientações para o momento do parto.     O evento contou com 14 
inscrições e aconteceu dia 02 de abril de 2016, no Centro de Estudos e de Atendimentos em Fisioterapia 
e Reabilitação da Faculdade de Ciêncas e Tecnologias da UNESP. Observou-se que o evento 
proporcionou trocas de experiências entre as mulheres e os profissionais, funcionando como um 
adicional ao acompanhamento que já acontece na saúde básica que, por sua vez, vem se tornando uma 
rotina e nem sempre há oportunidade dessa troca de informações durante a consulta. Todas foram 
bastante receptivas com as palestras e intervenções, e ao final do evento houve entrega de certificados 
para cada gestante.     Foram realizadas inscrições via telefone com antecedência de 30 dias ao evento 
contendo coleta de nome completo, nome do acompanhante, telefone e médico obstetra responsável. 
As palestras foram ministradas pela equipe de fisioterapia e por um médico obstétrico, e abordaram os 
seguintes temas: tipos de parto, parto humanizado e alterações na gestação. Ao final, foi realizada uma 
vivência corporal em casal, no intuito de melhorar o elo entre gravidez, mãe e acompanhante.     
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REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR COM TERAPIA BASEADA EM REALIDADE VIRTUAL REALIZADA COM 
MÃE E FILHA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
GIOVANNA LOMBARDI BONINI BORGES  

PAULA FERNANDA DA SILVA  
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA  

FRANCIS LOPES PACAGNELLI  
ANA LAURA RICCI-VITOR  

MAYARA MOURA ALVES DA CRUZ  
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  

 
As doenças cardiovasculares (DCV´s) constituem um dos maiores problemas globais referentes à saúde, 
sendo a principal causa de morte no mundo e responsáveis por altos índices de morbidade. Nesse 
contexto, programas de reabilitação cardiovascular (RC) são essenciais, pois podem auxiliar na 
prevenção e reabilitação das DCV´s. Apesar de seus benefícios, a aderência a RC é preocupante, o que 
estimula a busca de terapias alternativas, como a Terapia Baseada em Realidade Virtual (TRV), para a 
participação ativa e prazerosa dos pacientes. Avaliar a realização de uma sessão de TRV de uma paciente 
com DCV junto à sua filha, a fim de incentivar a sua participação, e avaliar as respostas hemodinâmicas 
decorrentes da intervenção.     Frente às expressões e relatos das participantes e as respostas das 
variáveis hemodinâmicas obtidas, conclui-se que é possível realizar uma sessão de TRV de forma eficaz, 
ativa e prazerosa, o que poderia aumentar a aderência à RC.     A partir de um estudo realizado referente 
à implantação da TRV, foi proposto a uma paciente, de 40 anos, que levasse sua filha, de 11 anos, para 
realizar uma sessão em conjunto. O intuito do convite foi, além de promover uma intervenção com 
enfoque de reabilitação para a paciente, estimular a sua participação durante a sessão, a qual foi 
composta por quatro períodos: 10min de repouso, para a estabilização dos valores hemodinâmicos; 
20min de aquecimento utilizando o jogo Just Dance, que possui coreografias visando a elevação 
progressiva dos parâmetros hemodinâmicos; 30min de resistência com o jogo Shape Up, cuja sequência 
de exercícios, orientados por um professor virtual, objetiva alcançar a FC de reserva de cada 
participante; e por fim, 30min de relaxamento, para o retorno dos parâmetros hemodinâmicos aos 
valores de repouso. As respostas hemodinâmicas foram avaliadas por meio de mensurações da pressão 
arterial (PA), frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (f), saturação de oxigênio (SpO2) e 
percepção subjetiva de esforço por meio do Borg, realizadas ao longo da sessão. Durante a atividade, foi 
notória a abstração das participantes quanto ao intuito da atividade, assim como a empolgação de 
ambas, demonstrando-se gratas pelo momento de diversão entre mãe e filha a qual foram convidadas. 
Quanto as respostas hemodinâmicas, comportamentos dentro dos padrões de normalidade de todas as 
variáveis foram observados. Além disso, o objetivo pretendido para essas respostas em cada fase da 
sessão foi alcançado.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA - FISIOTERAPIA COM ATUAÇÃO EM HIDROTERAPIA NA SAÚDE DA 
MULHER  

 
GUSTAVO ESTEVAM NÓBREGA THOMAZ  

ISABELLE NOBRE DOS SANTOS  
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE  

 
Os benefícios da modalidade de Hidroterapia na saúde da mulher, bem como suas indicações, 
propriedades e efeitos. Compreender a importância e as indicações da modalidade de Hidroterapia na 
saúde da mulher.    O aprendizado obtido possibilitou a compreensão dos princípios fisioterapêuticos da 
água, de fácil adaptação e inclusão no tratamento do paciente, acrescentando ao nosso conhecimento a 
maneira que devemos analisar e indicar a hidroterapia.     A hidroterapia é um recurso fisioterapêutico 
que utiliza os efeitos físicos, fisiológicos e cinesiológicos através da imersão do corpo em uma piscina 
aquecida. As propriedades físicas e o aquecimento da água agem na melhoria e na manutenção da 
amplitude de movimento com a diminuição da carga depositada nas articulações, na redução da tensão 
muscular e no relaxamento devido o aumento do fluxo sanguíneo, além disto o calor da água age como 
um analgésico para minimizar as dores reumáticas. Sendo assim, o objetivo do projeto de extensão 
"Hidroterapia na Saúde da mulher" realizado pelos graduandos do curso de Fisioterapia da Universidade 
do Oeste Paulista (UNOESTE) é o bem estar físico, mental e social como demanda a OMS (Organização 
Mundial de Saúde), melhorar a qualidade de vida das participantes sem ocasionar maiores danos, 
devolvendo a flexibilidade para realização dos movimentos e oferecendo toda a assistência para um 
melhor tratamento e reabilitação da saúde de mulheres com diversos diagnósticos. A conduta 
fisioterapêutica durante o projeto é realizada por partes e sempre na mesma sequência - aquecimento 
prévio e rápido para os próximos passos, alongamento para prevenir micro lesões, exercícios ativos 
resistidos abrangendo a maioria dos músculos corporais para ganho de força, dinâmica com intuído de 
integração social entre as pacientes e por fim o relaxamento. Ao longo do projeto foi possível notar a 
evolução de cada paciente, onde as mesmas relatavam chegar de uma forma e saírem completamente 
motivadas para a próxima sessão, já que o foco eram mulheres em fase de climatério.    
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RELATO DA EXPERIÊNCIA DO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA PARALISIA CEREBRAL POR TERAPIA 

NEUROMOTORA INTENSIVA  
 

DÉBORA MESSIAS DA SILVA  
ANDREZA DIAS DE ALMEIDA  

MARCOS VINÍCIUS VANETTE LOPES  
MARIANA DA CRUZ SOUZA  

MARIA HELENA SANTOS TEZZA  
RODRIGO MARTINS DIAS  

MIRIELI OLIVEIRA GUEDES  
ISADORA MOTERANI MARQUES  
MARIA TEREZA ARTERO PRADO  

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI  
 

A experiência do acadêmico na reabilitação de pacientes neurológicos em longo prazo permite que 
observe a necessidade de mudanças no tratamento para causar impacto e promover melhora funcional, 
sendo que a terapia neuromotora intensiva (TNI) associada ao uso de órteses dinâmicas, em forma de 
trajes, demonstra-se clinicamente viável. Deste modo, o objetivo é relatar o tratamento fisioterapêutico 
tradicional e com TNI de dois casos com Paralisia Cerebral.    A aplicação da TNI foi eficaz na melhora na 
função motora destas pacientes, sendo esta uma modalidade de tratamento que pode ser utilizada 
tanto precocemente como tardiamente em pacientes com sequelas neurológicas, além de disponibilizar 
esta experiência do atendimento fisioterapêutico em pacientes crônicos, o que é fundamental para a 
formação acadêmica.     Trata-se do relato de duas pacientes sendo uma atualmente apresenta-se com 
33 anos (P1), e outra com 25 anos (P2) ambas com diagnóstico de Paralisia Cerebral do tipo diparesia 
espástica, as quais realizam fisioterapia em uma clínica de Presidente Prudente desde a primeira 
infância, com base nos conceitos do Método Neuroevolutivo de Bobath, duas vezes por semana, com 
duração de aproximadamente 50 minutos, compostas de alongamentos globais, modulação de tônus 
muscular, exercícios de fortalecimento muscular geral, treino de motricidade fina e global com foco em 
atividades funcionais. No início de 2017, as pacientes (P1 e P2, com idade de 33 e 25 anos, 
respectivamente) foram avaliadas pela Mensuração da Função Motora Grossa (GMFM) com as seguintes 
pontuações: P1 apresentou nas dimensões A (deitado e rolando)=74,50%, B (sentado)=53,33%, C 
(engatinhando e ajoelhado)=4,76% , D (em pé) e E (andando, correndo e pulando) sem pontuações, com 
escore total de 26,51%; P2 obteve na dimensão A=88%, B=91%, C=66% e D=35% e E=45%, com escore 
total de 65%. Com relação ao Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS - E&R) e ao 
Sistema de Classificação da Habilidade Manual (MACS), P1 e P2 apresentaram nível II. As sessões de 
fisioterapia ocorreram nos moldes já descritos por 5 meses, sem modificação dos parâmetros da função 
motora. Em seguida, as pacientes iniciaram a TNI por um mês, sendo estas 5 vezes na semana por 4 
horas, com reavaliação da função motora. Houve evolução após o TNI, (P1: GMFM pontuou nas 
dimensões A=83,23%, B=76,66%, C=73,33%, D=51,28%, E=34,72% com escore total de 63,84% e P2: 
GMFM pontuou A=96,07%, B=70%, C=73,80%, D=46,15%, E=31,94% com escore total de 67,59%) sem 
modificações dos demais instrumentos. Este aumento dos parâmetros da função motora, pela GMFM 
após TNI, demonstra a importância da modificação do tratamento em pacientes crônicos, fato que 
infere que se este tipo de terapia quando realizada em indivíduos mais jovens, poderia apresentar 
resultados ainda melhores, o que pode determinar a aquisição de funções motoras o mais precoce 
possível.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA - ESTÁGIO OPTATIVO NO HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS  
 

THAYLA SAYURI SUZUKI CALDERON  
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA  

LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES  
 

O Hospital do Idoso Zilda Arns (HIZA), inaugurado em março de 2012, tem como objetivo o atendimento 
multidisciplinar e integral à pessoa idosa, além do serviço de internação hospitalar, conta com o 
Programa Melhor em Casa (serviço de internação domiciliar) e o ambulatório multidisciplinar. As 
profissões que integram a residência multiprofissional do HIZA são fisioterapia, fonoaudiologia, 
enfermagem e psicologia.  O objetivo deste relato é mostrar a vivência em outro campo de residência 
multiprofissional.    Assim, concluo que durante minha permanência pude observar que o HIZA tem 
buscado se manter atualizado nas questões teóricas, mas sem descartar a humanização.     Passei um 
mês vivenciando outro cenário, não fiz estagio apenas no hospital, mas também acompanhei o 
Programa Melhor em Casa e uma Estratégia de Saúde da Família com uma fisioterapeuta do NASF. No 
hospital além da enfermaria, consegui também conhecer um pouco da Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). Diferente da residência em saúde do idoso de Presidente Prudente, em Curitiba, os residentes não 
passam pelos campos juntos, enquanto a R1 de fisioterapia está na enfermaria, a R1 da enfermagem 
está na UTI. Durante este tempo foi possível observar que o foco da residência e do HIZA é experiencia 
pratica, mas eles não se distanciam do ensino e da pesquisa, segundo relatos dos profissionais isto serve 
para quantificar a qualidade do trabalho prestados aos idosos.A equipe atualmente conta com 18 
fisioterapeutas para 141 leitos sendo distribuídos em enfermarias, isolamento, UTI, observação, 
emergência e recuperação pós-anestésica, cada fisioterapeuta fica responsável por 10 atendimentos por 
plantão, desta maneira, o atendimento é otimizado, ou seja, é possível avaliar o estado geral do 
paciente com mais calma, vê-lo de forma integral, atendê-lo com mais paciência (algo necessário à um 
idoso), como residente tinha apenas oito atendimentos por plantão. Durante o mês foi possível 
participar das discussões de casos, além do aprimoramento para os residentes e a equipe de fisioterapia 
que acontece toda semana.    
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A FISIOTERAPIA EM GRUPO NO FORMATO DE CIRCUITO PODE MELHORAR A VELOCIDADE DA MARCHA 
DE PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON?  

 
FABIANA ARAÚJO SILVA  
LARISSA BORBA ANDRÉ  

CARLA DE OLIVEIRA CARLETTI  
ANDRESSA SAMPAIO PEREIRA  
KATIANE MAYARA GUERRERO  

THAYNÁ ARAUJO MAIOLINI COSTA  
VALESCA CHIOCA CAIARES  

ANA FLAVIA BALOTARI BOTTA  
HELOISA BALOTARI VALENTE  
HELDER DOS SANTOS LOPES  

YGOR DE MATOS LUCIANO  
LÚCIA MARTINS BARBATTO  

AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO  
 

       A Doença de Parkinson (DP) é caracterizada pela degeneração progressiva de neurônios 
dopaminérgicos da substância negra, resultando em desordens não motoras e motoras que estão 
relacionadas com o aparecimento de tremor de repouso, bradicinesia, rigidez articular, instabilidade 
postural, alterações no padrão da marcha, declínio do equilíbrio. A Fisioterapia em Grupo no formato de 
Circuit Training (FGCT) é um modelo terapêutico baseado em estações de trabalho dispostos num 
formato de circuito dirigido que reproduzem atividades físicas. O objetivo foi avaliar a velocidade de 
marcha rápida, de indivíduos com DP submetidos a sessões de FGTC. Participaram deste estudo 13 
pessoas com DP. A avaliação inicial (AV1) foi realizada utilizando o Time up and go (TUG) p e o Teste de 
velocidade de marcha de 10 metros (TV10M). No TUG, a velocidade de execução média foi de 0,68 ± 
0,19 m/s na AV1 e 0,66 ± 0,14 m/s AV2 e no TV10M de 1,36 ± 0,26 m/s na AV1 enquanto na AV2 foi 1,45 
± 0,32 m/s, sem diferença significante entre os dois momentos de medida. Os parkinsonianos não 
apresentaram melhoras funcionais talvez porque a terapia não teve exercícios com enfoque na 
velocidade da marcha e o tempo de terapêutica pode não ter sido suficiente para ocorrer mudanças 
nesse aspecto. Porém sabe-se que a reabilitação em grupo contribui na melhora do estado de saúde 
global do paciente, permitindo maior socialização entre os indivíduos. Pode-se conclui que protocolo 
terapêutico utilizado não foi suficientemente para alterar a velocidade da marcha dos pacientes. 
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AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE HEMIPARÉTICOS CRÔNICOS SUBMETIDOS A CIRCUITO DE TREINAMENTO 
NUMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - RELATO DE CASOS  

 
CARLA DE OLIVEIRA CARLETTI  

MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA  
ALINE FERREIRA LIMA GONÇALVES  

FERNANDO ZANDONADI  
LARISSA BORBA ANDRÉ  

ANDRESSA SAMPAIO PEREIRA  
KATIANE MAYARA GUERRERO  

ELIANE FERRARI CHAGAS  
AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO  

 
       Objetivo: o objetivo do presente estudo foi avaliar a mobilidade funcional, marcha, equilíbrio e 
destreza manual de dois hemiparéticos crônicos submetidos à FGCT e a exequibilidade desta terapêutica 
numa ESF de Presidente Prudente-SP. Metodologia: O trabalho é um relato de casos de indivíduos 
hemiparéticos crônicos submetidos à FGCT. Os participantes foram avaliados por meio do Timed up and 
go (TUG), Teste de Velocidade de Caminhada de 10 metros (TV10M), Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) e 
Nine Hole Peg Test (9HPT) antes (AV1) e após (AV2) o período de 5 sessões de intervenção da FGCT. 
Resultados: Ambos os indivíduos hemiparéticos apresentaram melhora nos valores obtidos no TUG, 
TV10M, EEB, e 9HPT quando comparados os momentos de AV1 com AV2. Conclusão: O presente estudo 
demonstrou que a FGCT é exequível e melhorou a mobilidade funcional, marcha, equilíbrio e destreza 
manual de dois hemiparéticos crônicos em atendimento numa ESF de Presidente Prudente-SP.  
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CONFIABILIDADE DE UM TESTE DE RESISTÊNCIA MUSCULAR LOCALIZADA INTER AVALIADOR NO 
DINAMÔMETRO ISOCINÉTICO  

 
GABRIELA CARRION CALDEIRA RIBEIRO  

HELOISA PAES DE LIMA  
JAQUELINE SANTOS SILVA  

JÉSSICA KIRSCH MICHELETTI  
LARISSA RODRIGUES SOUTO  

ARYANE FLAUZINO MACHADO  
MALU DOS SANTOS SIQUEIRA  

JAYME NETTO JUNIOR  
CARLOS MARCELO PASTRE  

 
       Diversos estudos avaliam a resistência muscular localizada (RML) no dinamômetro isocinético 
fixando tempo e número de repetições, entretanto, para avaliar a RML é necessário respeitar a 
individualidade biológica. Assim o objetivo foi avaliar a confiabilidade inter avaliador de um teste de 
RML (TRML) no dinamômetro isocinético. A amostra foi composta por 30 participantes jovens do sexo 
masculino. O protocolo foi realizado em 4 etapas (orientação, apresentação de cargas, aprendizagem e 
padronização 1 e 2, e teste). Utilizou-se o pacote estatístico SPSS 20.0 para confiabilidade das variáveis 
tempo, repetição e ritmo. Foram encontrados para a variável tempo ICC=0,42; 95% IC [0,06-0,68] e para 
repetição ICC=0,27; 95% IC [0,10-0,58] e para a variável ritmo ICC=0,62; 95% IC [0,35-0,80]. Conclui-se 
que o TRML apresenta confiabilidade moderada para a variável ritmo e confiabilidade baixa para as 
variáveis tempo e repetição.   Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
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EFEITO DA TÉCNICA DE CONTRASTE SOBRE A CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA DE LACTATO DURANTE A 
RECUPERAÇÃO PÓS-ESFORÇO  

 
HELIARD RODRIGUES DOS SANTOS CAETANO  

GUILHERME OLIVEIRA MARTINS DE LIMA  
GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI  

FRANCIS LOPES PACAGNELLI  
ROBSON CHACON CASTOLDI  

EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO  
 

       O objetivo do estudo foi analisar a técnica de contraste sobre a concentração plasmática de lactato 
durante a recuperação pós-exercício de atletas de voleibol. Foram voluntárias deste estudo 18 
jogadoras de voleibol, com idade entre 17 e 18 anos, distribuídas de forma aleatória em dois grupos, 
sendo estes: Grupo controle (GC) e Grupo Tratado (GT). O GC foi submetido a um protocolo de indução 
à hiperlactacidemia, corrida atada durante 30 segundos, realizado em esteira, saltos laterais sobre cones 
por mais 30 segundos, após este processo, permaneceram sentados (repouso). O GT passou pelo 
mesmo protocolo, porém, foram submetidas ao tratamento de contraste por 16 minutos (10° C). 
Observou-se diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) no grupo GT comparado ao GC nos 
respectivos valores de lactato nos momentos PÓS-5, PÓS-15 e PÓS-25 minutos de esforço: GC: 1,97±0,3 
mmol/L vs GT: 1,63±0,6 mmol/L; GC: 8,75±1,5 mmol/L vs GT: 7,35±4,1 mmol/L; GC: 8,53±1,6 mmol/L vs 
GT: 5,3±1,9 mmol/L e GC: 6,87±2,1 mmol/L vs GT: 3,33±1,47 mmol/L. Conclui-se que a técnica de 
contraste se mostrou eficiente para a remoção do lactato em jogadoras de voleibol. 
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EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO EM INDIVÍDUOS HIPERTENSOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO OESTE 
PAULISTA  

 
ELAINE AYUMI HONDA  

ANA CLARA CAMPAGNOLO GONÇALVES TOLEDO  
FRANCIS LOPES PACAGNELLI  

ANA KARÊNINA DIAS DE ALMEIDA SABELA  
THAINÁ APARECIDA AMARAL MAGOSSO  

PRISCILA FIGUEIREDO CORREIA  
RENATA AUGUSTA BELONI DIGIOVANI  

 
       A hipertensão arterial (HA) é uma patologia multifatorial caracterizada por níveis pressóricos 
elevados e sustentados de ? 140/90 mmHg, associada a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e 
ou estruturais, sendo agravadas na presença de fatores de risco como obesidade, tabagismo e diabetes 
melito. O objetivo do estudo foi verificar a influência do exercício físico no impacto da saúde de 
frequentadores de um Programa de HAS da Unidade Básica de Saúde da região do Oeste Paulista. 
Realizado a aferição da pressão arterial e foi observado que a pressão estava controlada. Concluímos 
que o exercício físico colabora a manutenção da pressão arterial e na prevenção e conscientização dos 
danos à saúde.   Unoeste 
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EFEITO HIPOTENSOR DO EXERCÍCIO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE EM ANIMAIS 
ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS  

 
NATÁLIA ZAMBERLAN FERREIRA  

FRANCILENE LIMA AGOSTINHO DE SOUZA  
THAOAN BRUNO MARIANO  

BEATRIZ CARRARA DE MATOS  
GIOVANA ROTA COLLÉGIO  

CAROLINE MARTINS  
GUSTAVO ESTEVAM NÓBREGA THOMAZ  

DYOVANA GOMES PINHEIRO  
AMANDA ORLANDELLI MOLINARI  

RAISA DE JESUS DUTRA DIAS  
GABRIELA ALVES DE LIMA MOSCHINI  

INES CRISTINA GIOMETTI  
FRANCIS LOPES PACAGNELLI  

 
       O exercício físico aeróbio é uma proposta terapêutica tradicional e indicada para hipertensos, porém 
alguns estudos têm evidenciado que os exercícios do tipo intervalado de alta intensidade (HIIT) podem 
ser indicados para estes indivíduos. O objetivo deste estudo foi avaliar o controle pressórico em ratos 
submetidos ao HIIT. Os animais foram divididos em três grupos: espontaneamente hipertensos controle 
sedentário (SHR, n=7) espontaneamente hipertensos treinados (SHR+T, n=7) e Wistar Kyoto controle (C, 
n=7). O protocolo de treinamento foi realizado em esteira adaptada para roedores, 5 vezes por semana 
por oito semanas, baseados na velocidade máxima de exaustão, com intervalos de descanso ativo. A 
avaliação da pressão arterial sistólica foi pelo pletismógrafo utilizando o método manguito de cauda. O 
resultado encontrado foi uma diminuição significativa na variação da pressão arterial sistólica nos 
animais submetidos ao HIIT. Concluímos que o HIIT proporcionou um efeito hipotensor em ratos 
espontaneamente hipertensos.   Bolsa e taxa PROSUP-CAPES 
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NÍVEL DE QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES HIPERTENSOS DO SETOR DE REABILITAÇÃO 
CARDIOVASCULAR DA FCT/UNESP EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP.  

 
FELIPE RIBEIRO  

ROMY BUCK SONODA  
CAROLINA TAKAHASHI  

DAYANE ANDRADE GENONI CORAZZA  
LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI  

 
       A hipertensão arterial sistêmica promove influência tanto na saúde física quanto na saúde mental de 
indivíduos hipertensos e avaliar o nível de qualidade de vida desses indivíduos, é de grande importância 
para fomentar ações educacionais e programas preventivos que visam as mudanças nos hábitos de vida. 
Assim, o presente estudo tem por objetivo avaliar o nível de qualidade de vida dos pacientes 
hipertensos que frequentam um programa de reabilitação cardiovascular por meio do questionário 
MINICHAL. Avaliou-se o nível de qualidade de vida de 46 hipertensos (66,63 ± 10,75) por meio do 
questionário MINICHAL. Para análise dos dados foi utilizado estatística descritiva. Os indivíduos 
apresentaram uma média total de 6,52 ± 5,24 pontos, 3,93 ± 3,67 pontos no domínio mental e 2,57 ± 
2,29 pontos no domínio somático. Conclui-se que os hipertensos participantes de um programa de 
reabilitação cardiovascular apresentam baixa pontuação no questionário em questão, refletindo assim, 
uma boa qualidade de vida.  Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 
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PROJETO DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR NO RITMO DO SAMBA DA FCT/UNESP DE PRESIDENTE 
PRUDENTE  

 
THAMYRES RANGEL MENDES BARROS  

JULIANA DOS SANTOS PROENÇA  
CHARLES DOMHOF MAEDA  

ANA CAROLINA MARIANO INACIO  
BRUNA IZADORA SPINARDI ALVES  

NATACHA DE LIMA GERVAZONI  
JÉSSICA MARIANY RODRIGUES DA SILVA  

VIVIANE AKEMI KAKAZU  
BEATRIZ ESPANHOL GARCIA  

FELIPE RIBEIRO  
PAULA RAPCHAN DOS SANTOS TORQUATO  

ROSELENE MODOLO REGUEIRO LORENÇONI  
 

       OBJETIVO: Descrever as atividades desenvolvidas e caracterizar os participantes do Projeto de 
Reabilitação Cardiovascular no Ritmo do Samba. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo descritivo transversal, 
realizado com 13 mulheres que participam de um grupo de reabilitação por meio do samba. Dados 
pessoais, medicamentos, fatores de risco (FR) e mensuração de frequência cardíaca (FC), pressão 
arterial (PA) e medidas antropométricas foram feitas para caracterização. RESULTADOS: A PA sistólica e 
diastólica foram de 121,53±20,75 mmHg e 80,76±12,55 mmHg, respectivamente. A FC de repouso de 
75,61±9,72 bpm, circunferência de cintura de 96,42±9,34 cm, circunferência de quadril de 109,42±8,15 
cm e a relação entre eles de 0,87±0,05 cm. Histórico familiar (N = 10), sedentarismo (N = 8), obesidade 
(N = 7) e estresse (N = 7) foram os FR mais prevalentes. CONCLUSÃO: Conclui-se que a população 
participante do projeto é exclusivamente feminina, com idade acima de 50 anos e PA dentro da 
normalidade. Ainda, os principais FR foram o histórico familiar, sedentarismo, obesidade e 
estresse.  Pró-reitora de Extensão Universitária - PROEX. 

 


