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A REVISTA
A Revista Eletrônica da Inspirar é um periódico de acesso aberto, gratuito e bimestral, 
destinado à divulgação arbitrada da produção científica na área de Ciências da Saúde, 
de autores brasileiros e de outros, contribuindo, desta forma, para o crescimento e 
desenvolvimento da produção científica. 

MISSÃO
Publicação de artigos científicos que contribuam para a expansão do conhecimento 
da área da saúde,  baseados em princípios éticos.

OBJETIVO
Propiciar meios de socialização do conhecimento construído, tendo em vista o 
estimulo à investigação científica e ao debate acadêmico. 
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SIDENTES NA COMUNIDADE ....................................................................................76
KASSIA BATISTA GUEDES; PAOLA MARIA DOS REIS COSTA; FERNANDA GONTIJO CORRÊA; 
LARISSA RAPHAELA DE SOUZA VELOSO; DENISE MOURÃO FALCI; PAULA ARYANE BRITO ALVES

053 - PATOLOGIAS MAIS PREVALENTES ENTRE CIGANOS RESIDENTES EM 
MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DA BAHIA, BRASIL ..................................................77
ARINE ARAÚJO MARQUES; CAMILA REGO AMORIM; ANA CLÁUDIA CONCEIÇÃO DA SILVA;
 BRUNO GIL DE CARVALHO LIMA

054 - PERCEPÇÃO DAS MULHERES ATENDIDAS NA UBS COM RELAÇÃO À ASSIS-
TÊNCIA NO PUERPÉRIO IMEDIATO ............................................................................78
FRANCISCO ROBSON OLIVEIRA; ANA PAULA DOS SANTOS VIANA; ELENILDE LOPES LICAR; 
AMANDA VIRGÍNIA DA SILVA OLIVEIRA
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055 - PERCEPÇÃO DAS MULHERES ATENDIDAS PELO SUS COM RELAÇÃO À 
ASSISTÊNCIA NO PRÉ-NATAL ...................................................................................79
JANEKELY PONTES DE OLIVEIRA; ALINE SILVA TEIXEIRA; LEIDINALVA MOREIRA PENHA; 
ELIANE CRISTINA ALVARENGA MELO

056 - PERCEPÇÃO DE UNIVERSITÁRIAS SOBRE A MENSTRUAÇÃO ................80
IZABELA THAÍZE SOUZA CONCEIÇÃO; MARIVALDA MIRANDA; ISABELLA MONTAGNA IAMAMOTO; 
TAÍSE DE JESUS GALVÃO DOS SANTOS; KARINA GRACE DE OLIVEIRA; PAULA MONTAGNA

057 - PERCEPÇÃO QUANTO A ASSISTÊNCIA DURANTE O TRABALHO DE PAR-
TO E PARTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM UMA CIDADE DO RECÔNCA-
VO BAIANO ...................................................................................................................81
KARLA MAYNE DA SILVA REIS; DAIANE OLIVEIRA DA SILVA; LEIDINALVA MOREIRA PENHA; 
ELIANE CRISTINA DE ALVARENGA MELO

058 - PREVALÊNCIA DE DOR LOMBAR EM GRADUANDOS DE FISIOTERAPIA 82
CLÉIA LIMA ROCHA; CLAUDIO HENRIQUE MEIRA MASCARENHAS; RICARDO MAZZON SACHETO; 
TALITA MOREIRA ROCHA

059 - PREVALÊNCIA DE DOR MUSCULOESQUELÉTICA E FATORES ASSOCIA-
DOS EM FISIOTERAPEUTAS ......................................................................................83
CLÉIA LIMA ROCHA; CLAUDIO HENRIQUE MEIRA MASCARENHAS; RICARDO MAZZON SACHETO; 
TALITA MOREIRA ROCHA

060 - PREVALÊNCIA DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS EM ATLETAS DO 
TIME DE FUTEBOL BAHIA DE FEIRA NA TEMPORADA 2010 .............................84
TÁSSIA PEIXOTO RIBEIRO; MARITHANNA NOGUEIRA DE ARAGÃO SILVA; FABIANO LEICHSERING SILVA

061 - QUALIDADE DE VIDA DO CUIDADOR DE PACIENTE COM PARALISIA CE-
REBRAL E A SUA VISAO DIANTE DO TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO ....85
HENIKA PRISCILA LIMA SILVA; VICTOR ALBERTASSI VAILANT; JAIZA BRITO MUELLER BOTELHO SILVA; 
SILAS DOS SANTOS MARQUES; JÉSSICA DE OLIVEIRA PEREIRA 

062 - QUALIDADE DE VIDA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM PACIENTES COM DOR 
LOMBAR PRÉ E PÓS TRATAMENTO OSTEOPÁTICO ................................................... 86
LAÍS FERNANDA GAMA DUARTE¹; MANSUETO GOMES NETO¹; PABLO BARBOSA DOS SANTOS²; 
ERENALDO DE SOUZA RODRIGUES JUNIOR¹

063 - QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA ...........87
DANIELE COSTA BORGES SOUZA; BIANCA DANTAS MARTINS PINHEIRO, MARCELA AUGUSTA MOURA 
DE ROMA, HELENA CORREIA FRANÇA, MANSUETO GOMES NETO

064 - RADIOFREQUÊNCIA VERSUS CELULITE ......................................................88
JANNA ALVES BRITTO PEIXOTO; TIAGO CÉSAR DOS SANTOS; UANDERSON SILVA PIROPO; 
HELDER BRITO DUARTE; ÉDER VINÍCIUS DA SILVA MALTA; ROBERTA AZOUBEL

065 - REABILITAÇÃO DE PACIENTE VÍTIMA DE TRAUMATISMO CRANIO-EN-
CEFÁLICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA ...................................................................89
PALOMA AGUIAR DE SOUSA; LARISSA CONCEIÇÃO DIAS; JOSIANE VIEIRA DE CARVALHO MACHADO; 
GIVANILDES DOS SANTOS ASSIS; ABISAI DOS SANTOS SANTANA; HELEM MEIRA CAVALCANTI POLLA
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066 - RELAÇÃO DO CONSUMO DE MICRONUTRIENTES COM OBESIDADE EM 
ADOLESCENTES DE UMA REDE PARTICULAR DE ENSINO ...............................90
MÔNICA LEANDRO DA FONSECA; STEPHANY BRENDDA CALDAS DA SILVA SANTOS; 
FABIANE KAROLINE COSTA DA COSTA; FABIANO LEICHSENRING SILVA; 
DJEYNE SILVEIRA WAGMACKER

067 - RELAÇÃO ENTRE ÍNDICES DE ESPIRITUALIDADE, RELIGIOSIDADE, DOR, DEPRESSÃO, 
ANSIEDADE E AUTO-ESTIMA E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM INICIANTES DE 
PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ......91
JOÃO PAULO LEMOS GUIÃO; LARISSA RAPHAELA DE SOUZA VELOSO; SABRINA LUANA DE PAULA; 
RENATO TREDE FILHO; MÁRCIA MARIA OLIVEIRA LIMA; PEDRO SCHEIDT FIGUEIREDO

068 - RELAÇÃO ENTRE O TEOR DE VITAMINAS CONSUMIDO DIARIAMENTE NAS 
REFEIÇÕES COM ALTERAÇÕES NOS NÍVEIS TENSIONAIS EM ADOLESCENTES 92
ANDERSON DE MOURA CUNHA; IRONALDO MACHADO TAVARES; FABIANO LEICHSENRING SILVA; 
DJEYNE SILVEIRA WAGMACKER

069 - RELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES DA MANOBRA DE ARRITMIA SINUSAL 
RESPIRATÓRIA E DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE PA-
CIENTES EM HEMODIÁLISE  .....................................................................................93
MARIA DO ROSÁRIO CORDEIRO MACEDO; VANESSA GOMES BRANDÃO; FREDERICO LOPES ALVES; 
CLÁUDIO HEITOR BALTHAZAR; MÁRCIA MARIA OLIVEIRA LIMA; 
PEDRO HENRIQUE SCHEIDT FIGUEIREDO

070 - RISCOS OCUPACIONAIS PARA O TRABALHADOR DE SAÚDE EM AM-
BIENTE HOSPITALAR ..................................................................................................94
CÂNDIDA SUELY ANTUNES DE ALMEIDA; CRISTINA SETENTA ANDRADE; JOSÉ CLÁUDIO FARIA

071 - SEXO, SITUAÇÃO CONJUGAL E NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS CIGA-
NOS RESIDENTES NA REGIÃO SUDOESTE DA BAHIA, BRASIL ........................95
TALINE SANTOS SANTIAGO; CAMILA REGO AMORIM; ANA CLÁUDIA CONCEIÇÃO DA SILVA; 
BRUNO GIL DE CARVALHO LIMA; MARITHANNA NOGUEIRA DE ARAGÃO SILVA; 
ARINE ARAÚJO MARQUES

072 - SUPORTE VENTILATÓRIO NÃO-INVASIVO NA CAPACIDADE FUNCIONAL DE 
PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: ESTUDO PIL SUPORTE VENTILATÓRIO 
NÃO-INVASIVO NA CAPACIDADE FUNCIONAL DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA: ESTUDO PILOTO ........................................................................................96
LAÍS FERNANDA GAMA DUARTE; NOÉLIA GONÇALVES DOS SANTOS; BRUNO COSTA DAVID; 
HUGO SOUZA BITTENCOURT; ERENALDO DE SOUZA RODRIGUES JUNIOR; MANSUETO GOMES NETO

073 - TERAPIA MANUAL NO MASSETER EM PACIENTES COM DOR MIOFAS-
CIAL DEVIDO A DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR.......................................97
JULIANA DE MOURA SANTOS; THIAGO MESQUITA
         
074 - TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO PARA PERIOSTITE OU SÍNDROME DO 
ESTRESSE TIBIAL MEDIAL (CANELITE) EM ATLETAS ........................................98
JANNA ALVES BRITTO PEIXOTO; DILMA SOUZA DE OLIVEIRA; KATARINE CARDOSO OLIVEIRA;
 NIL ELISSON SILVA SANTANA; RAFAELLE FREIRE BOMFIM; TÂMARA SANTOS ALMEIDA
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II CIFIBA – Programação Oficial

Dia Evento Hora Local
06/11  

Quinta-feira Abertura Oficial 19:00 h Auditório Magno

07/11 
Sexta-feira

Manhã

Minicurso 1 
Tema: Avaliação e tra-

tamento manual da dor de 
cabeça na clínica Fisioterapia 
Palestrante: Carlos Emílio 
Ladeira - USA

08:00 – 12:00 h Auditório A

Minicurso 2 
Tema: Ergonomia e bio-

mecânica na analise de riscos, 
tratamento e prevenção de 
lesões musculoesqueléticas-
Palestrante: Edgar Ramos 
Vieira – USA

08:00 – 12:00 h Auditório B

Minicurso 3 
Tema: Biomecânica da 

Articulação Temporomandi-
bular – Principais desordens 
e tratamentoPalestrante: Inae 
Caroline Gadotti - USA

08:00 – 12:00 h Auditório C

Minicurso 4
Tema: Curso intensivo 

em LSVT BIG - um proto-
colo  de movimentos amplos 
no tratamento da Doença de 
Parkinson

Palestrante: Suzana Si-
mões - USA

08:00 – 12:00 h Auditório D

Minicurso 5
Tema: Abordagem Clí-

nica do Ombro Doloroso: 
bases teóricas, avaliação e 
tratamento.

Palestrante: Diego Bor-
dachar – Argentina

08:00 – 12:00 h  Auditório E
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Dia Evento Hora Local

Palestras

Palestra 1
Atualização em Fisiote-

rapia Aquática
Marcus Vinicius 08:00 – 08:50 h Auditório Principal

Palestra 2
Desafios na Extubação de 

Pacientes Neurológicos
Monica Lajana 09:00 – 09:50 h Auditório Principal

Palestra 3
Identificando o subgrupo 

do paciente com Disfunção 
Fêmoro-Patelar

Rafael Tambascia 
10:00 – 10:50 h Auditório Principal

Palestra 4
Uma abordagem terapêu-

tica integrada no tratamento 
de desordens neurológicas 
progressivas

Suzana Simões - USA 11:00 – 11:50 h Auditório Principal
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Dia Evento Hora Local

07/11 
Sexta-feira

Tarde

Minicurso 6
Tema: Neurofisiologia 

da dor - efeitos terapêuticos 
e mecanismos de ação de re-
cursos fisioterapêuticos com 
propriedades analgésicas

Palestrante: Josimari de 
Santana

14:00 – 18:00 h Auditório A

Minicurso 7
Tema: Fisioterapia Of-

tálmica - Inovações no Trata-
mento das Disfunções Oculo-
motoras

Palestrante: Maria Ân-
gela Silva Dias de Araújo

14:00 – 18:00 h Auditório B

Minicurso 8
Tema: Ventilação Me-

cânica
Palestrante: Yuri Ta-

parelli

14:00 – 18:00 h Auditório C

Minicurso 9
Tema: Coluna lombos-

sacra: terapia manual, exer-
cícios assimétricos e estabi-
lização

Palestrante: Alexandre 
W. C. Barbosa

14:00 – 18:00 h Auditório D

Minicurso 10
Tema: Biomecânica do 

Joelho durante exercícios de 
reabilitação

Palestrante: Rafael Sca-
milla - USA

14:00 – 18:00 h  Auditório E
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Dia Evento Hora Local

Palestras e Temas              
Livres

Palestra 5
A importância do sub-

grupos no tratamento da dor 
lombar

Rodrigo Vasconcelos

14:00 – 14:50 h Auditório Principal

Palestra 6
Identificando e excluin-

do a presença de câncer em 
pacientes com dor musculo-
esquelética

Carlos Emílio Ladeira 
– USA

15:00 – 15:50 h Auditório Principal

Palestra 7
Ergonomia na preven-

ção de lesões musculoesquelé-
ticas relacionadas ao trabalho

Edgar Ramos Vieira 
– USA

16:00 – 16:50 h Auditório Principal

Palestra 8
Reabilitação Pulmonar: 

Quando Iniciar?
Roseane Durães Cal-

deira – Montes Claros (MG) 17:00 – 17:50 h Auditório Principal

Palestra 9
Saúde Coletiva e Resi-

dência em Fisioterapia – novas 
perspectivas para o fisiotera-
peuta

Cláudio Heitor Bal-
thazar

14:00 – 14-50 h Auditório 2
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Dia Evento Hora Local

Palestras e Temas 
Livres

Palestra 10
Reabilitação virtual em 

neurologia: evidencias cien-
tíficas

Nildo Ribeiro 15:00 – 15:50 h Auditório 2

Tema Livre 1 16:00 – 16:20 h Auditório 2

Tema Livre 2 16:30 – 16:50 h Auditório 2

Tema Livre 3 17:00 – 17:20 h Auditório 2

Tema Livre 4 17:30 – 17:50 h  Auditório 2
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Dia Evento Hora Local

08/11 
Sábado

Manhã

Palestras

Palestra 11
Otimizando o controle 

motor através do método 
Pilates: uma perspectiva ele-
tromiográfica

Alexandre W. C. Bar-
bosa

08:00 – 08:50 h
Auditório 
Principal

Palestra 12
Desordens Temporo-

mandibulares e sua correla-
ção com a coluna cervical

Inae Caroline Gadotti 
- USA

09:00 – 09:50 h
Auditório 
Principal

Palestra 13
Biomecânica do Joelho 

durante exercícios de reabi-
litação

Rafael Scamilla - USA
10:00 – 10:50 h

Auditório 
Principal

Palestra 14
Abordagem Clínica do 

Ombro Doloroso: bases teó-
ricas, avaliação e tratamento

Leonardo Intelangelo 
- Argentina

11:00 – 11:50 h
Auditório 
Principal
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Dia Evento Hora Local

08/11 
Sábado

Manhã

Palestras

Palestra 15
Neurofisiologia da dor 

- efeitos terapêuticos e me-
canismos de ação de recursos 
fisioterapêuticos com proprie-
dades analgésicas

Josimari de Santana – 
UFS – Aracaju (SE)

08:00 – 08:50 h Auditório C

Palestra 16
Fisioterapia Oftálmica - 

Inovações no Tratamento das 
Disfunções Oculomotoras

Maria Ângela Silva 
Dias de Araújo – Recife (PE)

09:00 – 09:50 h Auditório C

Palestra 17
Classificação Internacio-

nal de Funcionalidade, Incapa-
cidade e Saúde (CIF)

Marcus A. Alcântara – 
UFVJM (MG)

10:00 – 10:50 h Auditório C

Palestra 18
Radiologia Funcional 

para Fisioterapeutas: Infe-
rência e quantificação dos 
resultados 

Jader Neto

11:00 – 11:50 h Auditório C
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Dia Evento Hora Local

08/11 
Sábado

Manhã

Palestras

Palestra 19
Mobilização na UTI: 

Recursos Tecnológicos.
Yuri Traparelli 08:00 – 08:50 h Auditório A

Palestra 20
Cleber Sadi – Presiden-

te CREFITO 7 - BA 09:00 – 09:50 h Auditório A

Palestra 21
Avanços tecnológicos na 

avaliação do paciente trauma-
to-ortopédico

Marcelo Faria Silva – 
UFCSPA – Porto Alegre – RS

Presidente da ABRA-
FITO

10:00 – 10:50 h Auditório A

Palestra 22
Anderson Luiz Coelho – 

Presidente CREFITO 4 - MG
11:00 – 11:50 h Auditório A
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Dia Evento Hora Local

08/11 
Sábado

Manhã

Fórum 
Empreendedorismo

Palestra 1

Diferenciação: a 
palavra-chave para as 
oportunidades profis-
sionais.

Giorgio Souto – 
FRB – Salvador (BA)

08:00 – 08:50 h Auditório B

Palestra 2

Perspectivas de 
atuação do fisiotera-
peuta no âmbito ju-
dicial

Pryssilla Souza 
Moutinho de Oliveira 
– FTC – Itabuna - BA

09:00 – 09:50 h Auditório B

Mesa redonda 11:00 – 12:00 h Auditório B

Palestra 22
Anderson Luiz 

Coelho – Presidente 
CREFITO 4 - MG

11:00 – 11:50 h Auditório B

Encerramento Oficial 12:00 h Auditório 
Principal
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Total:
10 Mini-cursos, 24 Palestras (22 abertas e 02 
no Fórum de Empreendedorismo) e 04 Temas 
Livres

PALESTRAS

Palestra 1 - Atualização em Fisioterapia Aquática - Marcus 
Vinicius – Aracaju (SE)

Palestra 2 - Desafios na Extubação de Pacientes Neurológicos 
- Monica Lajana Oliveira de Almeida – FSBA - Salvador (BA)

Palestra 3 - Identificando o subgrupo do paciente com Dis-
função Fêmoro-Patelar - Rafael Tambascia – Campinas (SP)

Palestra 4 - Uma abordagem terapêutica integrada no tra-
tamento de desordens neurológicas progressivas - Suzana 
Simões – USA

Palestra 5 - A importância do subgrupos no tratamento da dor 
lombar - Rodrigo Vasconcelos – Campinas (SP)

Palestra 6 - Identificando e excluindo a presença de câncer 
em pacientes com dor musculoesquelética - Carlos Emílio 
Ladeira – USA

Palestra 7 - Ergonomia e biomecânica na analise de riscos, 
tratamento e prevenção de lesões musculoesqueléticas - Edgar 
Ramos Vieira – USA

Palestra 8 - Reabilitação Pulmonar: Quando Iniciar? - Rose-
ane Durães Caldeira – Montes Claros (MG)

Palestra 9 - Saúde Coletiva e Residência em Fisioterapia 
– novas perspectivas para o fisioterapeuta - Cláudio Heitor 
Balthazar – UFVJM (MG)

Palestra 10 - Reabilitação virtual em neurologia: evidencias 
científicas - Nildo Ribeiro – Salvador (BA)

Palestra 11 - Otimizando o controle motor através do método 
Pilates: uma perspectiva eletromiográfica - Alexandre W. C. 
Barbosa – UFJF (MG)

Palestra 12 - Desordens Temporomandibulares e sua corre-
lação com a coluna cervical
- Inaê Caroline Gadotti – USA 

Palestra 13 – Biomecânica do Joelho durante exercícios de 
reabilitação - Rafael Scamilla – USA 

Palestra 14 – Abordagem Clínica do Ombro Doloroso: ba-
ses teóricas, avaliação e tratamento - Leonardo Intelangelo 
– Argentina 

Palestra 15 – Neurofisiologia da dor - efeitos terapêuticos e 
mecanismos de ação de recursos fisioterapêuticos com pro-
priedades analgésicas - Josimari de Santana

Palestra 16 – Fisioterapia Oftálmica - Inovações no Trata-
mento das Disfunções Oculomotoras - Maria Ângela Silva 
Dias de Araújo

Palestra 17 – Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF) - Marcus A. Alcântara

Palestra 18 – Radiologia Funcional para Fisioterapeutas: 
Inferência e quantificação dos resultados - Jader Neto

Palestra 19 - Mobilização na UTI: Recursos Tecnológicos. 
- Yuri Traparelli

Palestra 20 – Cleber Sadi – Presidente do CREFITO 7 - BA
Palestra 21 – Avanços tecnológicos na avaliação do paciente 
traumato-ortopédico – Marcelo Faria Silva – UFCSPA – Porto 
Alegre – RS
Palestra 22 – Anderson Luís Coelho – Presidente CREFITO 
4 - MG

FÓRUM DE EMPREENDEDORISMO

Palestra 1 - Diferenciação: a palavra-chave para as oportu-
nidades profissionais. - Giorgio Souto

Palestra 2 - Perspectivas de atuação do fisioterapeuta no 
âmbito judicial - Pryssilla Souza Moutinho de Oliveira

Palestra 3 - Perspectivas e Possibilidades de Atuação na 
Fisioterapia do Trabalho: um “novo” mercado de trabalho – 
Maria Luíza Caires Comper
Mesa Redonda com os participantes do Fórum

MINICURSOS

Minicurso 1 - Avaliação e tratamento manual da dor de cabeça 
na clínica Fisioterapia
- Carlos Emílio Ladeira - USA

Minicurso 2 - Ergonomia e biomecânica na analise de riscos, 
tratamento e prevenção de lesões musculoesqueléticas - Edgar 
Ramos Vieira – USA
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EDITORIAL

Prezados Congressistas,

A Comissão Organizadora do II Congresso Internacional de Fisioterapia da Bahia – II CIFIBA, orgulha-se em recebê-los, desta 
feita em Porto Seguro (BA), para a reedição de um dos maiores eventos técnico-científicos da Fisioterapia na Bahia e no Brasil.

A primeira edição do CIFIBA aconteceu em Ilhéus, em 2007, contando com a presença de mais de 700 Congressistas e 
diversos palestrantes do Brasil e do exterior. O enorme sucesso desta primeira e ousada empreitada da Fisioterapia no interior 
da Bahia nos fez atender a inúmeras solicitações para que fizéssemos um novo evento. E aqui estamos. E de forma melhorada!

Este II CIFIBA tem importantes diferenciais do primeiro:
- O número de Mini-cursos dobrou (hoje são dez, das mais diferentes áreas);
- O número de palestrantes aumentou significativamente, crescendo também o número de convidados internacionais (agora 

são sete);
- Estamos nesta edição preocupados com a importância científica do evento, não apenas nas conferências e cursos, mas 

também com um enorme espaço para a apresentação de trabalhos científicos.
E todo o nosso esforço e empenho para trazer para o sul da Bahia a elite da Fisioterapia mundial começa a dar seus primeiros 

frutos: os trabalhos científicos, em número extremamente expressivo.
Porto Seguro, com sua sensacional estrutura turístico-hoteleira, recebe-nos agora e mostra-se como um importante centro 

de eventos, reunindo a Fisioterapia à sua exuberante beleza natural. É a ciência, que sai dos laboratórios e Instituições de Ensino 
para mostrar-se no paraíso.

Obrigado por sua participação, pois o CIFIBA foi feito para você!
Em uma das mais belas faixas litorâneas do país, onde o Brasil foi descoberto, a Fisioterapia descortina uma enorme onda 

de ciência, informação, tecnologia e conhecimento.
Nosso evento já é uma realidade - sejam todos bem-vindos ao II CIFIBA!
Prof. Dr. Fábio Luiz Mendonça Martins
Presidente do II CIFIBA
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001 - A IMPORTÂNCIA DOS DEMAIS SINTOMAS QUE 
ACOMPANHAM A DOR NO DIRECIONAMENTO DE 

UMA CONDUTA FISIOTERAPÊUTICA EFICAZ PARA A 
FIBROMIALGIA

RESUMO

Introdução A fibromialgia é uma condição crônica, com etiologia multifatorial e que não possui cura. É caracterizada pela 
presença de dor generalizada e outros sintomas, como: fadiga, distúrbios do sono e alterações cognitivas. A heterogeneidade clínica 
associada à multifatoriedade etiológica prejudica o desenvolvimento de condutas terapêuticas mais eficazes e resulta no aumento 
da incidência da fibromialgia. Frequentemente os sintomas que se associam à dor são negligenciados pelos fisioterapeutas e deste 
modo o tratamento apresenta baixa resolutividade.  Objetivo: Avaliar e comparar a manifestação de fadiga, distúrbios do sono, 
ansiedade e depressão em pacientes com fibromialgia e controles saudáveis, enfatizando a relação entre estas variáveis.  Material 
e Métodos: Foi realizado um estudo observacional, transversal, com utilização de grupo controle. Participaram da pesquisa 26 
portadoras de fibromialgia e 15 mulheres saudáveis, com idade e índice de massa corporal semelhantes. Todas as voluntárias 
responderam em um único momento aos seguintes questionários validados no Brasil: Escala de severidade da fadiga, Inventário 
de depressão de Beck, Inventário de Ansiedade de Beck e Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg. Para análise da normali-
dade dos dados foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. Para a análise das diferenças intergrupos foi utilizado o teste de 
Mann-Whitney. Para a análise das correlações o teste de Correlação de Spearman. Todos os testes foram realizados no Software 
GraphPad Prism V.5.0, o nível de significância foi ajustado para α = 0,05 (p ≤ 0,05). Resultados: Pacientes com fibromialgia 
possuem níveis significativamente elevados de ansiedade (p= 0,0012), depressão (p= 0,0003), fadiga (p= 0,0005) e distúrbios 
do sono (p= 0,0003) quando comparados aos controles saudáveis. Verificou-se ainda, que os sintomas de depressão e fadiga se 
correlacionaram positivamente com os demais sintomas. Conclusão: A elevada prevalência de sintomas de ansiedade, depressão, 
fadiga e distúrbios do sono entre pacientes com FM sugere que o tratamento fisioterapêutico pautado apenas na redução álgica 
é ineficaz no manejo de pacientes com fibromialgia, já que estes sintomas são capazes de interferir negativamente na atividade, 
participação social e qualidade de vida destes pacientes. Sendo assim a fisioterapia deve considerar tais sintomas durante a ela-
boração de condutas que visem à prevenção, promoção e ou recuperação da saúde de pacientes com fibromialgia.

Palavras-chave: Fibromialgia. Fisiopatologia. Sintomas. Questionários.
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002 - ALTERAÇÕES NEUROIMUNOCOMPORTAMENTAIS 
PODEM ORIENTAR A CONDUTA FISIOTERAPÊUTICA 

PARA PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE FIBROMIALGIA

CECÍLIA MEIRELES; RAIMISSON VIEIRA SILVA; LORENA RODRIGUES TERRA DA SILVA; 
ANGÉLICA CRISTINA SOUZA FONSECA; PRISCILA CONCEIÇÃO FARIA;

ANDREI PEREIRA PERNAMBUCO

Centro Universitário de Formiga (UNIFOR-MG) – Formiga / Minas Gerais

RESUMO

Introdução: A fibromialgia é uma condição clínica complexa e que pode apresentar ampla variação na manifestação 
dos sintomas. É caracterizada pela presença de dor crônica e generalizada associada a outros sintomas. Sua fisiopatologia até o 
momento não foi esclarecida. Entretanto, uma hipótese bem aceita é a da presença de alterações neuroimunocomportamentais 
que funcionariam como gatilho para o surgimento ou agravamento dos sintomas da fibromialgia. A fisioterapia integra um am-
plo arsenal de tratamentos não medicamentosos disponíveis para o tratamento desta condição. Entretanto, seu foco histórico no 
processo de reabilitação prejudica a compreensão mais ampla da saúde dos indivíduos, o que por consequência pode ocasionar 
a redução da resolutividade. Objetivo: Analisar o perfil leucocitário e as características clínicas de pacientes com fibromialgia 
e buscar por correlações significativas entre estas variáveis.  Materiais e Métodos: Vinte e seis mulheres fibromialgicas com 
idade média de 49 anos participaram do estudo. Os questionários foram aplicados no momento da coleta de sangue. Para avaliar 
a normalidade dos dados utilizou-se o teste de Kolmogorov Smirnov. Para a análise de correlação foi utilizado o teste de Pearson 
para dados paramétricos e o de Spearman para os dados não paramétricos. O Software utilizado foi o PASW Statistics 18 com 
significância ajustada para α = 0,05 (p ≤ 0,05). Resultados: Dentre todas as combinações testadas entre o perfil leucocitário e 
as características clínicas, evidenciou-se correlação significativa e positiva entre leucócitos globais e índice de massa corporal e 
correlação significativa e negativa entre eosinófilos e níveis de fadiga e eosinófilos e níveis de ansiedade. As demais combinações 
testadas, não foram estatisticamente significativas. Conclusão: As correlações aqui encontradas fortalecem a hipótese da presença 
de alterações neuroimunocomportamentais em pacientes com fibromialgia. Entretanto, nem sempre a sintomatologia apresenta-
da por pacientes com fibromialgia está correlacionada ao perfil leucocitário destes pacientes, o que expões a complexidade das 
relações entre o sistema imune, neuroendócrino e comportamental nestes pacientes. Contudo, é importante ressaltar, que ao se 
elaborar condutas terapêuticas para a fibromialgia, o profissional necessariamente deve considerar as complexidades envolvidas 
na relação entre o sistema imunológico, neuroendócrino e comportamental a fim de promover a melhora integral na saúde e nos 
aspectos relacionados à saúde e a funcionalidade dos pacientes com diagnóstico de FM.

Palavras-chaves: Fibromialgia. Fisiopatologia. Hemograma. Leucocitário.
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003 - ANÁLISE DA ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA 
DO TRANSVERSO ABDOMINAL/OBLÍQUO INTERNO 
DURANTE AGACHAMENTO BIPODAL ANTES E APÓS 

APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO BASEADO NO MÉTODO 
PILATES: PROJETO PILOTO

ANA CAROLINA COELHO DE OLIVEIRA; PAULA ALVIM; ANGÉLICA DE FÁTIMA SILVA;
FÁBIO LUIZ MENDONÇA MARTINS; MICHELLE CRISTINA ALMEIDA BARBOSA;

ALEXANDRE CARVALHO BARBOSA.

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Diamantina / Minas Gerais
Instituto Universitário Italiano de Rosário (IUNIR) – Rosário / Argentina

Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG

RESUMO

INTRODUÇÃO: O Método Pilates busca o controle muscular de forma consciente e trabalha, essencialmente, os músculos 
do centro de força, composto por músculos estabilizadores dinâmicos e estáticos, ou seja, extensores da coluna, extensores do 
quadril, flexores do quadril, músculos do assoalho pélvico, músculos abdominais superficiais e músculos abdominas profun-
dos. Entre estes o Transverso Abdominal e o Oblíquo Interno, que além de comporem a musculatura estabilizadora, ajudam no 
controle postural.  Ainda que existam vários exercícios mais específicos direcionados a estes músculos, não podemos deixar de 
relacionar o agachamento bipodal que, embora seja um exercício para membros inferiores, solicita o corpo todo envolvendo a 
musculatura lombar, abdomen, entre outras, além de ser um exercício extremamente funcional, pois usamos esse tipo de movi-
mento constantemente em nossas atividades diárias como, por exemplo, sentar e levantar de uma cadeira ou pegar um objeto no 
chão. OBJETIVO: Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo verificar o recrutamento de fibras musculares do músculo 
Transverso Abddominal/Oblíquo Interno durante exercícios de agachamento bipodal, antes e após protocolo de exercícios do 
Método Pilates, avaliando a pré-ativação do transverso abdominal. MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo foi realizado com 
oito adultos jovens, sedentárias, sem nenhum conhecimento anterior do método a ser aplicado, do sexo feminino, com idade entre 
18 e 30 anos, que foram submetidos a doze exercícios do Método Pilates: pelvic lift/bridge on bar, arms up and down, hundred, 
leg circles, hamstring series (deitado no rolo de espuma), standing on floor at open end: hug, side kick, teaser, bridge, pull up, 
step down e sit- push down, por um período de quatro semanas, sendo três sessões semanais com duração de sessenta minutos. 
Durante a primeira semana, cada exercício foi realizado em uma série de cinco repetições. Na segunda e terceira semanas foram 
realizadas duas séries de cinco repetições, e na última semana foram realizadas duas séries de oito repetições, com tempo de 
descanço entre as séries de um minuto. A coleta de dados foi realizada através de eletromiografia, antes do início das atividades 
e após o término das mesmas. A atividade eletromiográfica foi coletada utilizando conversor analógico-digital de 4 canais com 
programa de aquisição e análise de dados (Miotool® 400 + software Miotec Suite®), com resolução de 14bits e taxa de aquisição 
de amostras de 2kHz. O sinal foi filtrado online em passa banda de 10-500 Hz, usando para a análise o nível de amplitude do 
sinal, através dos dados normalizados pelos três maiores picos. Finalizando, foi feita a estatística, sendo calculada a média obtida 
durante os cinco agachamentos e esta utilizada como base de análise, aplicado o teste de Shapiro Wilk verificou-se a normalidade 
dos dados, e os mesmos, considerados normais,  foram comparados através do teste T-Pareado e da Correlação Linear de Pear-
son. RESULTADOS: Durante as atividades de agachamento, estatisticamente, não foram observadas diferenças significativas 
quanto ao recrutamento de fibras antes e após a aplicação do protocolo. No entanto, ao compararmos os dados da Correlação 
Linear de Pearson obtivemos os seguintes resultados: antes (r = 0,89), (IC95% = 0,52 a 0,98) e (p = 0,0027); depois (r = 0,79), 
(IC95% = 0,20 a 0,96) e (p = 0,0193), que indicam uma boa correlação existente entre os dois transversos antes e após o proto-
colo. Alguns limitantes ao presente estudo se apresentam, sendo eles o tamanho amostral e o fato do agachamento realizado com 
ambos os pés apoiados não gerar instabilidades látero-laterais suficientemente grandes para que os músculos sejam recrutados 
seletivamente. Segundo relatos das participantes foi percebido aumento da flexibilidade, amplitude do movimento, melhora da 
postura e condicionamento físico, variáveis não avaliadas neste estudo. CONCLUSÃO: Este estudo aponta que o protocolo de 
exercícios do Método Pilates, executado durante as quatro semanas, com oito voluntárias não foi capaz de alterar o recrutamento 
de fibras musculares do músculo Transverso Abdominal/Oblíquo Interno, durante o agachamento bipodal. Entretanto, a partir dos 
resultados encontrados através da Correlação de Pearson existe uma tendência linear de redução bilateral na atividade muscular, 
o que sugere, que após aplicação do protocolo o músculo tornou-se mais eficiente, havendo menos gasto energético, para realizar 
a mesma atividade de agachamento.
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004 - ANÁLISE DA FORÇA MUSCULAR PERIFÉRICA EM 
PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA

ANDRÉ LUIZ CORDEIRO; NASSANY AMORIM; IZABELA NAISA; PALOMA LOPES

Faculdade Nobre – Feira de Santana / Bahia

RESUMO:

Introdução: É de conhecimento geral que as cirurgias de grande porte podem trazer repercussões sistêmicas de grande 
importância que contribuem para a alteração da homeostasia do corpo. Essas alterações tem relação com diversas causas, como 
grau de sedação, tempo em minutos, de circulação extracorpórea (CEC), funções pulmonar e cardíaca no pré-operatório, que 
podem influenciar nos grau de funcionalidade. Além disso, existe um período de restrição no leito o que ocasiona redução da 
força muscular tanto respiratória quanto periférica. O objetivo do trabalho foi avaliar a variação da força muscular periférica em 
pacientes submetidos à cirurgia cárdica desde admissão até o momento da alta hospitalar. Metodologia: Foi realizado um estudo 
quantitativo do tipo coorte prospectivo. A pesquisa foi realizada na Unidade de Internamento do Instituto Nobre de Cardiologia 
(INCARDIO). Após os critérios de inclusão e exclusão a amostra contou com 14 pacientes. Os pacientes submetidos à avaliação 
da força muscular respiratória através de uma escala MRC a qual avalia 6 grupos musculares bilateralmente, podendo alcançar 
um valor máximo de 60. Essa avaliação foi feita no período pré-operatório e no momento da alta hospitalar, sempre realizado pelo 
mesmo avaliador. Não houve aplicação de um protocolo especifico, sendo realizado o padrão da unidade, que inclui cicloergômetro 
e deambulação. Para ser realiza a pesquisa, foi submetido um projeto ao comitê de Ética e Pesquisa. O período de estudo foi de 
maio a junho de 2013. No período pré e pós-operatório todos foram submetidos a um questionário para inclusão na pesquisa. Para 
algumas variáveis foi aplicado o teste T de Student para comparação de valores. O teste foi aplicado com 5% (cinco por cento) de 
significância ou 95% (noventa e cinco por cento) de confiabilidade. Em todas as análises, o p-value inferior a 0,05 foi considerado 
estatisticamente significante. Discussões: A população da pesquisa foi composta por 9 homens e 5 mulheres com idade média de 
50,0 +- 14,02. Com relação ao tempo médio de ventilação mecânica encontramos 9,5 horas (DP: ± 6,42), tempo médio de circu-
lação extracorpórea de 64 minutos ou 1h e 4 min. (DP: ± 20,65) e o tempo médio de internamento hospitalar foi de 7 dias (DP: ± 
1,48). A força muscular média pré- cirurgia foi de 59 ± 2,76 e no pós-cirurgico 58 ± 2,27 com um p-value de 0,3658. França EÉ 
et al. afirma que o escore MRC deve ser usado na avaliação da força muscular periférica, devendo ser aplicado em pacientes de 
risco para declínio funcional. No trabalho de Dantas et al. observou-se valores de MRC significativamente maiores antes e após 
para quem realizou o protocolo de mobilização precoce. O desenvolvimento da fraqueza adquirida na UTI definida por meio da 
avaliação do escore do MRC <48, sendo esse marcador funcional de prognóstico para o maior tempo de internamento hospitalar 
e risco mortalidade pós-alta hospitalar. Concluímos que não houve redução significativa da força muscular respiratória, se resta-
belecendo parcialmente até o dia da alta hospitalar. Pelo exposto, fica claro que comumente a cirurgia cardíaca leva a alterações 
na função muscular periférica, porém retornando aos seus valores de normalidade. Hipotetizamos que esse retorno à normalidade 
se deve a um protocolo de mobilização precoce e intensa na unidade pesquisada. 

Palavras-Chave: Cirurgia Cardíaca; Força Muscular Periférica; Fisioterapia.
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005 - ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DAS HOSPITALIZAÇÕES 
POR CAUSAS EXTERNAS NO INTERIOR DA BAHIA, 

BRASIL

HENIKA PRISCILA LIMA SILVA; ADRIANA ALVES NERY; BRAULIO FERREIRA NETO; CARO-
LINE DE MELO SANTANA; CÁSSIA LAVIGNE 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia
Hospital Geral Prado Valadares – Jequié / Bahia

RESUMO:

Introdução: As causas externas (CE) de morbimortalidade são um dos maiores desafios impostos às autoridades de saúde 
pública na atualidade, pois aflige a humanidade sob diversas formas e em diferentes cenários. Fazem parte das causas externas 
eventos acidentais como acidentes de trânsito, quedas, envenenamentos, e afogamentos, bem como eventos intencionais, como as 
agressões. Objetivo. Traçar o perfil das hospitalizações por causas externas, visto a importância destes dados para a implementação 
de ações preventivas e de controle desses agravos. Método. Trata-se de uma pesquisa de cunho transversal e caráter descritivo cuja 
população de estudo foi o universo de 767 hospitalizações por causas externas do ano de 2010 do Hospital Geral Prado Valadares, 
Jequié-Bahia. Resultados. As causas acidentais corresponderam a 43,1 % das internações, sendo que neste grupo o destaque foi 
para as quedas (46,8%) e em idosos (28,4%). Os acidentes de transporte (36,6%), obedeceram a um perfil de atendimento hospi-
talar aos finais de semana (32,4%), à noite (35,5%), de vítimas do sexo masculino (81,5%) com traumatismo (57,7%) na região 
da cabeça (25,3%), com maior número de ocorrências em via pública (15%).  Conclusão. O perfil de morbimortalidade hospitalar 
encontrado confirmou os acidentes de transporte e as quedas como importantes causas de internação. 

Palavras-chave: Causas externas, hospitalização, epidemiologia, morbimortalide
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006 - ANÁLISE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA 
EM PACIENTES SUBMETIDOS À RECONSTRUÇÃO DO 

LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DO JOELHO

MONALISA DIAS SANTOS; ÉDER RICARDO DE MORAES

Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR) – Vitória da Conquista / Bahia

RESUMO:

O joelho é uma articulação complexa e por este motivo torna-se mais susceptível a lesões quando comparado a outras 
articulações. Uma vez lesionado, o joelho pode trazer uma série de alterações biomecânicas e funcionais. A fraqueza muscular 
secundária à lesão, o desgaste articular, a negligência ao regime de reabilitação e a predisposição genética são alguns fatores que 
levam às disfunções mesmo após a cirurgia. Uma das estruturas mais comumente afetadas por lesões traumáticas neste com-
plexo articular é o Ligamento Cruzado Anterior (LCA). O estudo teve como objetivo analisar a capacidade funcional e motora 
dos membros inferiores de pacientes submetidos à reconstrução do LCA, e como essas disfunções interferem na qualidade de 
vida destes pacientes. Trata-se de um estudo transversal, exploratório e quantitativo. Foram avaliados dez indivíduos do sexo 
masculino (Grupo Experimental), moradores do município de Vitória da Conquista/BA, que já foram submetidos à reconstrução 
unilateral do LCA e comparados com dez indivíduos sem história prévia de lesões na articulação do joelho (Grupo Controle). O 
método de avaliação funcional utilizado foi constituído por cinco testes específicos: Agachamento Unipodal, Sinal de Childress, 
Single Leg Hop Test, Quadrant Test e Hexagon Test, complementado através Escala de Lysholm para avaliação funcional sub-
jetiva. A qualidade de vida destes pacientes foi analisada através de dois instrumentos: Escala das Atividades da Vida Diária e 
do questionário SF-36, que analisa a qualidade de vida do indivíduo como um todo. Os resultados demonstraram uma diferença 
significativa entre os grupos. Apenas o teste de Agachamento Unipodal não demonstrou significância (p=0,17). O sinal de Chil-
dress foi realizado sem dor por metade da amostra, ou seja, 50% conseguiu realizá-lo sem dificuldades. Os testes de Single Leg 
Hop (p=0,024) Test, Quadrant Test (p=0,047) e Hexagon Test (p=0,004 e p=0,001) apresentaram diferenças significativas quando 
comparamos os Grupos Experimental e Controle, certificando assim uma importante variância. A Escala de Lysholm mostrou-se 
eficaz para evidenciar diferenças entre os grupos estudados, obtendo um valor p=0,00001. Os resultados em relação à qualidade 
de vida não se mostraram impactantes, contudo, a Escala de Atividades de Vida Diária obteve um valor p=0,002, constatando 
assim uma diferença entre os grupos estudados. O questionário SF-36, composto por oito domínios analisados independentes, 
validou uma redução nos seguintes domínios: limitação por aspectos físicos, dor e vitalidade. Diante das diferenças encontradas 
entre os grupos, averiguamos que a amostra testada apresenta um déficit funcional quando comparados a indivíduos sem histórico 
de lesão ligamentar do joelho.

Palavras-chave: Ligamento Cruzado Anterior, Lesão ligamentar, Joelho, Funcionalidade de Membros Inferiores.



 Página - 30

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 6 • Número 6 • JUL/AGO/SET de 2014

007 - AS EXPERIÊNCIAS DE EXTENSÃO EM SAÚDE 
COLETIVA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA DE 

FISIOTERAPIA

MARIANA SILVA MACEDO; EDUARDA BARBOSA DE BARROS; TARSILA FIGUEIREDO FER-
REIRA; MILENA CORDEIRO.

Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Salvador - Bahia

RESUMO:

A participação em atividades de extensão universitária em Saúde Coletiva favorece a aproximação dos estudantes de fi-
sioterapia da realidade das práticas do Sistema Único de Saúde - SUS, fortalecendo a fundamentação e a inserção da profissão 
fisioterapia nesse campo.  Segundo a Política Nacional de Extensão, essas atividades devem acontecer em função da realidade, 
sendo indispensável à formação do estudante, contribuindo, assim, para a solução de problemas sociais através da troca de saberes 
acadêmicos e populares. Desta maneira, se faz essencial para o graduando em fisioterapia, como futuro profissional de saúde 
inserido num contexto da Saúde Coletiva, que apresenta perspectivas de ação a partir de um conceito ampliado de saúde e de 
interdisciplinaridade, vivenciar e aprender as experiências e saberes relacionados à sua futura prática profissional. Neste contex-
to, a universidade pública tem um papel fundamental, que pode se efetivar, dentre outras formas, através da extensão, inserindo 
na comunidade e na formação acadêmica a práxis para a transformação social. Este estudo realizou uma revisão narrativa de 
literatura e tem como objetivo analisar as publicações que relacionam saúde coletiva, extensão universitária e fisioterapia. Foi 
consultada a base de dados Bireme, a partir das palavras chaves: A - fisioterapia; B - extensão; C - saúde coletiva, a busca foi 
realizada segundo a seguinte lógica: A + B; A + C. Foram encontrados 181 artigos, e selecionados através do resumo correlacio-
nado com a busca 13 artigos. A seleção dos artigos se deu através da leitura dos resumos, os critérios de inclusão foram artigos 
que relatassem experiências de extensão de fisioterapia na comunidade, ou que discorressem sobre a relação da fisioterapia e 
saúde coletiva, e a importância dos mesmos na formação acadêmica em saúde. Os critérios de exclusão foram artigos que não 
tratavam da fisioterapia relacionada a extensão e a Saúde Coletiva. Observou-se a escassez de publicações acerca das atividades 
de extensão, podendo indicar a incipiência dessas experiências ou o desequilíbrio entre o esforço de executar as atividades e a 
necessidade de documentação e publicação dessas. Em ambas as situações, essa realidade expressa a oportunidade perdida da 
fisioterapia de se aproximar dos saberes e práticas da Saúde Coletiva, afastando os alunos de uma práxis comprometida social-
mente e mais próxima das necessidades da população e do SUS.

Palavras-chave: Saúde Coletiva, Extensão Comunitária, Fisioterapia, Universidade
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008 - APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE ANSIEDADE 
CARDÍACA EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA 

CARDÍACA

ANDRÉ LUIZ CORDEIRO; ANANDA PIRES BASTOS; LIVIA FREIRE OLIVEIRA; RUI MENDES 
JÚNIOR

Faculdade Nobre – Feira de Santana / Bahia

RESUMO

Introdução: As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no mundo desenvolvido, e sua ocor-
rência tem aumentado de forma epidêmica nos países em desenvolvimento. A cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) 
é o procedimento de rotina para o tratamento de pacientes com sintomas de isquemia miocárdica. Tal procedimento é realizado 
através de uma esternotomia mediana com ou sem circulação extracorpórea (CEC) na qual é criado um novo percurso para o fluxo 
sanguíneo restaurando, desta forma, o volume e a pressão do sangue; o que promove alívio dos sintomas gerados pela isquemia. 
Esses pacientes frequentemente apresentam ansiedade ou medo exacerbado quanto ao seu prognóstico. Estudos comprovam que 
o fator psicológico afeta diretamente quanto ao prognóstico do paciente, podendo ter impactos negativos sobre a estabilidade da 
doença, qualidade de vida e aderência ao tratamento. Objetivo: O objetivo do trabalho foi avaliar o nível de ansiedade cardíaca 
no pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca. Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo do tipo coorte prospectivo. A pesquisa 
foi realizada no Instituto Nobre de Cardiologia (INCARDIO). Após os critérios de inclusão e exclusão a amostra contou com 10 
pacientes. Este trabalho foi feito com base no Questionário de Ansiedade Cardíaca que analisa a frequência de sintomas, atitudes 
e sensações do paciente e pode ser graduada de 14 (somatório mínimo, indica menor ansiedade cardíaca) a 70 (somatório máximo, 
indica maior ansiedade cardíaca). Avaliou-se pacientes no pré e no 7º pós operatório, realizando o tratamento fisioterapêutico, 
como método de comparação. Análise Estátistica: Para algumas variáveis foi aplicado o teste T de Student para comparação de 
valores. Em todas as análises, o p-value inferior a 0,05 foi considerado estatisticamente significante. Resultados: A população da 
pesquisa foi composta por 7 homens e 3 mulheres com idade média de 64,7 +- 10,2. Em relação ao tipo de cirurgia, 80% foram 
submetidos a cirurgia de revascularização miocárdica, enquanto 10% troca de valva mitral e outro 10% cirurgia para troca de 
valvas mitral e aórtica. A média do valor do questionário de ansiedade cardíaca no pré-operatorio foi de 44,2 e no pós-operatório a 
média foi de 37,8, obtendo um p<0,005. Vale ressaltar que quatro pacientes apresentaram o valor do questionário no pós-operatorio 
superior ao pré, sendo que esses indivíduos tiverem que ser reinternados na Unidade de Terapia Intensiva, havendo um óbito. 
Conclusão: Concluímos que o procedimento cirúrgico e uma abordagem fisioterapeuica no pos-operatorio podem reduzir o grau 
de ansiedade cardíaca em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca.

Palavras-Chave: Cirurgia Cardíaca; Fisioterapia; Ansiedade
 



 Página - 32

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 6 • Número 6 • JUL/AGO/SET de 2014

009 - ASPIRAÇÃO SUBGLÓTICA NA PREVENÇÃO DA 
PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA

JOÃO MARCUS SANTOS OLIVEIRA PERLIRA; NOYVANNE CERQUEIRA

Faculdade de Tecnologia e Ciências de Itabuna (FTC) – Itabuna / Bahia

RESUMO:

A pneumonia associada à ventilação mecânica é uma patologia descrita como infecciosa de alto risco que acomete o pa-
rênquima pulmonar, prejudicando as trocas gasosas. A aspiração subglótica é implantada como ação preventiva da proliferação 
da secreção que acomete pacientes acamados, com rebaixamento do nível de consciência, entubados, onde as cânulas utilizadas 
possuem um lúmen que permite acesso à região que atua como depósito das secreções acima do balonete, predispondo à pneu-
monia. A metodologia para comprovar os benefícios da aspiração subglótica foi à revisão bibliográfica. O objetivo geral consiste 
em descrever a partir de revisão de literatura a importância da sistematização das ações dos fisioterapeutas na prevenção da Pneu-
monia Associada à Ventilação Mecânica, utilizando-se da técnica de aspiração subglótica. Nos resultados pode-se observar que 
os autores classificam como positiva a ação dos fisioterapeutas no atendimento aos pacientes nos setores hospitalares; por outro 
lado há necessidade de maiores pesquisas descritivas exploratórias que aprofundem na investigação em torno do tema proposto.  

Palavras-chave: pneumonia - pneumonia associada à ventilação mecânica – aspiração subglótica– fisioterapeuta
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010 - ASSOCIAÇÃO ENTRE FUNÇÃO AUTONÔMICA 
CARDÍACA, PICO DO CONSUMO DE OXIGÊNIO E 
INCLINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO CONSUMO DE 

OXIGÊNIO NA CARDIOPATIA CHAGÁSICA

KAREN MARINA ALVES DINIZ; RAFAEL ALVES LEITE; PEDRO HENRIQUE SCHEIDT FI-
GUEIREDO; CHEYENNE ALVES FONSECA; ANTÔNIO LUIZ PINHO RIBEIRO; MÁRCIA 

MARIA OLIVEIRA LIMA

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Diamantina / Minas Gerais
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO:

Fundamentação: Em pacientes com cardiopatia chagásica (CCh), a disfunção autonômica é um achado clínico precoce, 
que pode estar associada à redução da capacidade funcional, tradicionalmente determinada pelo pico do consumo de oxigênio 
(VO2PICO). Recentemente, a estimativa da inclinação da eficiência do consumo de oxigênio (OUES) no Teste de Esforço Cardio-
pulmonar (TECP), vem sendo citada como um indicador de sobrevida mais forte que o VO2PICO em determinadas populações. 
Entretanto, dentre essas variáveis do TECP, não é conhecido qual apresenta maior associação com a função autonômica cardíaca 
de indivíduos com CCh. Objetivo: Verificar a correlação entre VO2pico e OUES com a função autonômica cardíaca de pacientes 
com CCh. Pacientes: foram avaliados 24 pacientes com CCh (87,5% mulheres), com idade de 58 (47-73) anos e fração de ejeção 
do ventrículo esquerdo de 64 (46-83%). Métodos: em um estudo transversal, os voluntários foram avaliados quanto a capacidade 
funcional e função autonômica pelo TECP e holter de 24hs, respectivamente. O primeiro foi realizado em esteira rolante para 
obtenção do VO2pico e OUES. Através do holter, foram obtidos índices de Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC). Os 
índices de VFC no domínio do tempo analisados foram: raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR 
normais adjacentes (rMSSD) e porcentagem de intervalos RR adjacentes com diferença de duração superior a 50ms (pNN50). 
No domínio da frequência, foram analisados os componentes de baixa e alta freqüência (LF e HF, respectivamente), assim como 
a relação entre estes (LF/HF). A correlação entre as variáveis foi analisada pelos testes de Pearson ou Spearman, conforme 
apropriado. Resultados: foi observada redução da capacidade funcional nos voluntários avaliados {VO2pico=20,3 (12,7-31,7) 
mL.kg.min; OUES=1845,2 (1355,7-3247,8)}. Os valores de rMSSD, pNN50, LF, HF e LF/HF foram, respectivamente, 35±19,7 
ms, 8,5±9,0%, 59,8 (31,5-87,2) u.n., 40,2 (12,8-68,5) u.n. e 3,8±3,3. Foi encontrada correlação positiva significativa da OUES 
com o VO2PICO(r=0,45, p=0,02) e o índice HF (r=0,49, p=0,02) e negativa com os índices LF (r=-0,49, p=0,02) e LF/HF (r=-
0,55, p=0,01). Não houve correlação entre as demais variáveis. Conclusão: Em indivíduos com CCh, a OUES apresenta maior 
relação com a modulação autonômica cardíaca que o VO2pico, devendo ser considerada na avaliação da capacidade funcional 
dessa população.

Financiamento: CNPq e FAPEMIG.
Instituições participantes: UFMG, UFVJM e Santa Casa de Caridade de Diamantina. 

Palavras Chaves: doença de chagas, consumo de oxigênio, capacidade funcional, teste de esforço cardiopulmonar.



 Página - 34

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 6 • Número 6 • JUL/AGO/SET de 2014

011 - ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA E POSTURA EM 
MULHERES COM BRUXISMO

FÁBIO LUIZ MENDONÇA MARTINS, ALEXANDRE WESLEY CARVALHO BARBOSSA, BETÂ-
NIA MAIARA SILVA SANTOS, DÉBORA FERNANDES DE MELO VITORINO

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Diamantina / Minas Gerais
Instituto Universitário Italiano de Rosário (IUNIR) – Rosário – Argentina 

RESUMO:

INTRODUÇÃO: A ATM é um elemento do sistema estomatognático formado por várias estruturas internas e externas. 
Dentro desse sistema existem as funções próprias da ATM e as disfunções conhecidas como DTM (Disfunções Temporo Man-
dibular). Ainda, nas DTM existem parafunções em que nelas se enquadra o bruxismo. O bruxismo pode ser definido como o 
contato estático ou dinâmico da oclusão dos dentes em momentos outros, que não aqueles que ocorrem durante as funções normais 
da mastigação ou deglutição. O bruxismo pode ser advindo de varias causas, apresentam diversas classificações, diagnóstico 
complexo, epidemiologia não bem definida, quadro clinico diversificado e ainda acredita-se que há uma disposição genética. A 
postura pode está correlacionada com o bruxismo segundo alguns estudos. E um dos métodos mais utilizados para o diagnóstico 
e tratamento do bruxismo é a eletromiografia. OBJETIVOS: Verificar se há, no bruxismo, relação direta da atividade muscular 
com a mudança de postura. METODOLOGIA: Realizou-se o estudo em 52 mulheres com idade entre 19 e 25 anos, sendo 28 
bruxistas e 24 sem bruxismo. Foi realizada eletromiografia dos músculos masseter e trapézio por 3 vezes consecutivas na posição 
sentada e supina, realizando os intercuspidação máxima e ranger em cada vez. E ainda foi realizada biofotogrametria (analise 
fotográfica da postura). RESULTADOS: No grupo de bruxistas a atividade elétrica do Masseter em intercuspidação máxima 
foi menor na posição supina em relação à sentada, no entanto, no ranger não houve diferença. A análise do Trapézio resultou 
atividade elétrica menor, tanto em intercuspidação máxima quanto no ranger. No grupo não bruxista a atividade elétrica do 
Masseter em intercuspidação máxima e no ranger foi inversa ao grupo bruxista, não houve diferença e menor, respectivamente. 
Já o Trapézio apresentou atividade elétrica semelhante ao grupo bruxista, menor em ambos. Quando se comparou a atividade 
elétrica na posição sentada e supina entre os bruxistas e não bruxistas, não houve diferença significativa entre eles, tanto em 
relação ao masseter, quanto ao trapézio. A correlação da atividade elétrica do masseter com a do trapézio foi muito baixa. E não 
houve diferença estatística entre a posição da cabeça entre as bruxistas e não bruxistas. CONCLUSÃO: Este estudo mostrou 
que a posição de cabeça não tem relação com a atividade muscular aumentada ou diminuída. E que não há diferenças estatísticas 
significantes entre bruxistas e não bruxistas em relação à atividade muscular.



 Página - 35

Suplemento 1 • Volume 6 • Número 6 • JUL/AGO/SET de 2014

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

012 - ATIVIDADES BIOPSICOSOCIAIS NA PROMOÇÃO 
DE VIDAS SAUDÁVEIS DE CUIDADORES INFORMAIS 
- PROJETO FAZENDO FUXICO SEM FALAR DA VIDA 

ALHEIA

MARIA AUXILIADORA VALGUEIRO COSTA E SILVA; KALIANA DE ALMEIDA FONTES; RO-
BERTA LEANE OLIVEIRA ARAÚJO SANTOS

                       União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME) 
Universidade Estadual do Sul da Bahia (UESC)

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

RESUMO

Introdução: De acordo com o IBGE (CENSO, 2000) 14,5% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência 
(física, auditiva, intelectual, visual).  Com o crescimento da expectativa de vida, aumenta o índice das patologias crônicas e ou 
degenerativas. Neste contexto, ressalta-se a atenção às pessoas com deficiência e seus cuidadores, formais ou informais, que 
desempenham papéis importantes no processo de reabilitação. Destaca-se o cuidador informal, que assume a referida posição 
sem preparo profissional, de forma imprevisível e espontânea, com significativas mudanças na sua rotina de vida, aumentando 
as atividades domésticas, exigindo maior disponibilidade financeira e maior tempo para assistência. Esta sobrecarga e desgaste 
refletem diretamente no seu contexto físico e emocional, provocando altos índices de depressão. Objetivos: Diante da consta-
tação desta realidade no Centro de Reabilitação e Desenvolvimento Humano (CREADH), em Itabuna-Bahia, seus profissionais 
observaram a necessidade de atender aos cuidadores informais deste Centro, e conceberam o Projeto: “Fazendo Fuxico Sem 
Falar da Vida Alheia”, com o objetivo de aumentar a autoestima do cuidador, desenvolvendo suas habilidades múltiplas, além 
de favorecer a complementação de renda através da confecção de artesanato com materiais recicláveis. Materiais e Métodos: 
As oficinas que se iniciaram em dezembro de 2012 e ocorrem até os dias atuais, tiveram como base o Movimento da Educação 
Popular e a Ecopedagogia. O público alvo é composto por familiares das pessoas com deficiência física assistidas no CREADH, 
no turno vespertino. Cerca de 100 usuários/dia são atendidos pelo SUS, destes, 60% vão acompanhados pelos seus cuidadores.  
As oficinas foram aplicadas pelas profissionais da área de psicopedagogia e psicologia, com participação de 12 cuidadores que 
aceitaram a intervenção, e colaboração da fisioterapeuta. Cada oficina teve duração de quatro horas. Os procedimentos utilizados 
para aplicação das oficinas foram: confecção de cartazes, apresentação do tema do projeto e convite aos cuidadores a participa-
rem das oficinas; cadastro dos participantes; e a aplicação do Cronograma de Atividades da Primeira Oficina (acolhimento com 
música, dinâmica com relato de experiências da situação atual para consigo mesmo e para com a pessoa a quem cuida, orientação 
e dica para seu autocuidado, lanche, dinâmica da Caixinha com espelho). Aplicação do Cronograma de Atividades da Segunda 
Oficina: Acolhimento com texto reflexivo; Atividade artesanal com retalhos de tecidos e materiais reciclados. Cada participante 
pôde conhecer seu limite e sua capacidade de criar, interagir consigo e com o outro de forma prazerosa para melhorar sua auto-
estima; Lanche; Liberação dos participantes, cada um levou seu produto confeccionado, servindo de estímulo para confeccionar 
outros, comercializar e obter uma renda extra. Resultados: Os resultados do Projeto são bastante significativos: integração entre 
os cuidadores, relatos de elevação da autoestima, melhor relação com a pessoa de quem cuida, sentimento de produtividade, 
aprendizado e comercialização dos produtos. Conclusão: A Arte tornou-se primordial em permitir aos participantes expor suas 
subjetividades dotadas de competências solidárias, de sensibilidade, responsabilidade, observação na análise do ambiente, na troca 
de ideias com os colegas, na manipulação de materiais e no trabalho cooperativo, onde a interação seja permanente busca de sentido 
para nossa existência. Enquanto estratégia de formação, o Projeto permitiu a vivência de aspectos teóricos sócio-interacionistas 
e construtivistas, interdisciplinares, onde profissionais e público alvo foram mediadores coletivos nos movimentos de processar, 
produzir e desenvolver conhecimento.

Palavras-chaves: Deficiência.  Cuidador. Interdisciplinaridade. Autoestima.
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013 - ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR NO PROGRAMA DE HANSENÍASE EM 

FEIRA DE SANTANA-BA

MARCELA C. DE ALMEIDA PINHEIRO; DEISIANE DE OLIVEIRA ARAÚJO; MÁRCIO COSTA 
SOUZA

Faculdade Nobre de Feira de Santana – Feira de Santana / Bahia

RESUMO:

A fisioterapia é a ciência do movimento em todas as formas de expressão e potencialidades, visando o restabelecimento 
máximo da capacidade funcional do indivíduo. Com isso, o profissional de fisioterapia esta presente nos serviços de Saúde publica 
atuando nos três níveis de atenção. Desta forma, este trabalho tem por objetivo descrever atuação do fisioterapeuta no Programa 
da Hanseníase em Feira de Santana-BA. Materiais e Métodos: A abordagem dessa pesquisa é quantitativa e qualitativa, baseada 
em dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana e entrevistas com os fisioterapeutas que atuam 
no Programa de Hanseníase. Resultados: O Programa de Hanseníase é composto por uma esquipe multidisciplinar e o papel do 
fisioterapeuta nesta equipe é de monitorar a função neural, através de avaliação neurológica, classificar o grau de incapacidades, 
aplicar técnicas preventivas, promoção do bem estar e melhora da qualidade de vida do usuário. Segundo dados obtidos pela 
Secretaria de Saúde, o município de Feira de Santana apresenta aproximadamente dois mil casos notificados, 50% apresentam 
grau I e 30% grau II e III, logo a maioria dos portadores não apresenta alterações em olhos, mãos e pés. No entanto, os usuários 
só são encaminhados para a Fisioterapia quando apresentam grau I e II, ou seja, quando há diminuição ou perda da sensibilidade 
nos olhos, nas mãos e ou nos pés ou quando apresenta deformações nesta área, as quais poderiam ser evitadas com o acompa-
nhamento pelo fisioterapeuta desde a manifestação da patologia, associado a disponibilidade espaço, materiais e equipamentos 
adequados. Consequentemente, o profissional tem dificuldades em realizar um tratamento adequado para diminuir retrações dos 
tecidos moles, manter ou recuperar a mobilidade articular, evitar deformidades e manter o tônus, e por falta de aparelhagem 
não consegue acelerar o processo de cicatrização das úlceras cutâneas. O Programa tem uma característica centralizadora, o 
que dificulta o acesso dos usuários que estão distribuídos em vários bairros e precisam se deslocar ao centro da cidade para 
realizar seu tratamento, além disso, o tratamento apenas é oferecido aos pacientes do município. Logo, os usuários cadastrados 
no programa são oriundos da ESF, os quais são encaminhados para o programa com suspeita da doença. Conclusão: Assim, 
Fisioterapia é de fundamental importância no tratamento da hanseníase, pois trabalha diretamente com a dor. No entanto, esses 
profissionais enfrentam algumas limitações, uma vez que o município apresenta muitos casos notificados e oferece apenas um 
local para atender toda a demanda, com isso é necessário um local maior e estruturado para atender de forma eficaz os usuários 
que são muito dependentes do tratamento. 

Palavras Chave: Fisioterapia, Hanseníase, Equipe multidisciplinar.
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014 - AUMENTO DA PRONAÇÃO UNILATERAL DO PÉ 
AUMENTA O MOMENTO ADUTOR DO JOELHO NO 

MEMBRO INFERIOR CONTRALATERAL

ANA CAROLINA COELHO DE OLIVEIRA; RENAN ALVES RESENDE; ELIZABETH HASSAN; 
KEVIN DELUZIO; SÉRGIO TEIXEIRA DA FONSECA; RENATA NOCE KIRKWOOD

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Diamantina / MG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Belo Horizonte / MG

Queen’s University - Kingston / Canadá

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Dinâmica do caminhar é dependente da interação entre ambos os membros inferiores. Estudos prévios 
demonstraram que durante a posição tranquila, a pronação unilateral do pé aumenta a queda ipsilateral pélvica. Se essa pronação 
do pé pode afetar a biomecânica do membro inferior oposto por meio de modificação do movimento pélvico. Especificamente, 
o aumento da queda pélvica ipsilateral pode aumentar o momento de adução do joelho do membro inferior contralateral e, por 
conseguinte, aumentar a carga neste conjunto. OBJETIVO: Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos do aumento 
da pronação do pé unilateral sobre o movimento pélvico no plano frontal e no momento adutor do joelho durante a fase de apoio 
da marcha. MATERIAIS E MÉTODOS: Dados cinemáticos e cinéticos de vinte e dois participantes foram coletadas enquanto 
eles caminhavam uma velocidade auto-selecionada vestindo sandálias flat e sandálias lateralmente encravado (10º medial inclinado 
sobre o antepé). Duas condições foram investigadas: (1) condição de controle - o participante andou vestindo sandálias flat; (2) 
lado contralateral condição inclinado - sandália plana com o pé direito e sandália inclinada sobre o pé esquerdo. A biomecânica 
do membro inferior direito foram analisadas para ambas as condições. Para assegurar que a sandália inclinada aumenta pronação 
do pé, o deslocamento angular retropé esquerdo no plano frontal, foi analisado e comparada as condições. Análise da forma de 
onda de componentes principais foi utilizada para comparar as diferenças entre as condições. RESULTADOS: A sandália inclinada 
aumentou a eversão do retropé ipsilateral (p <0,001;  tamanho do efeito = 0,76) durante a fase de postura. No lado contralateral, 
a sandália inclinada aumentou a queda contralateral pélvica (p = 0,001; tamanho do efeito = 0,63), e o momento de adução do 
joelho (p <0,001; tamanho do efeito = 0,79) durante a fase de apoio precoce. CONCLUSÃO: Considerando os resultados do 
presente estudo, é possível que o aumento unilateral da pronação do pé tem um efeito deletério sobre a biomecânica do joelho 
contralateral, uma vez que o aumento do momento da adução joelho está relacionada com o aumento de carga do joelho. Além 
disso, as estratégias utilizadas para reduzir o momento de adução do joelho do membro inferior ipsilateral em indivíduos com 
osteoartrite do joelho, tal como o uso de sapatos com cunhas laterais, deve considerar os possíveis efeitos deletérios no momento 
adução do joelho do membro inferior contralateral.
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015 - AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA 
E DO DESEMPENHO FUNCIONAL DE PACIENTES 

AMPUTADOS

CAMILA HERTZ FLORES; BRUNA PAULA PIVA; ÂNGELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA; 
ALIS OLIVIA ALBERTON; DULCIANE NUNES PAIVA; GUSTAVO JUNGBLUT KNIPHOFF

Universidade de Santa Cruz do Sul - Santa Cruz do Sul/RS

RESUMO

INTRODUÇÃO: A amputação é uma cirurgia realizada como último procedimento no tratamento de uma condição 
médica, na qual ocorre a retirada de uma parte ou a totalidade de um segmento corporal e, quando realizada, é condição perma-
nente, muitas vezes carregando o estigma de derrota. Existem algumas ferramentas fisioterapêuticas que visam o planejamento, 
a organização e a execução de um projeto terapêutico ao amputado, dentre elas: o Teste de Caminhada 6 Minutos (TC6m), o 
Pedômetro e a Manovacuometria. OBJETIVOS: Verificar a diferença de força muscular respiratória (FMR) e o desempenho 
funcional de amputados transfemural e transtibial do Serviço de Reabilitação Física (SRFis). MATERIAIS E MÉTODOS: Este 
trabalho consiste em uma pesquisa de natureza quali-quantitativa, de delineamento observacional exploratório do tipo estudo 
de casos, realizada no SRFis no ano de 2013, como trabalho de conclusão do  Curso de Fisioterapia. Para realizar o processo 
avaliativo utilizou-se: TC6m, realizado em um corredor com 30 metros de comprimento, com a finalidade de  avaliar a distância 
percorrida pelo paciente em 6 minutos com auxílio de um Pedômetro (Radio FM Mormaii®), e a Manovacuometria, realizada 
com o manovacuômetro MVD 300® Globalmed, para medir a FMR. RESULTADOS: A amostra foi composta por seis pacien-
tes amputados, sendo três transfemurais e três transtibiais, destes, 83,33% eram do sexo masculino. O motivo das amputações 
estavam relacionadas a acidentes autombilísticos (67%), ao diabetes (17%) e a acidentes de trabalho (16%). Diante da avaliação 
da FMR, observou-se redução da PImax em relação ao predito (p= 0,021), devido ao menor tempo em posição ortostática e ao 
déficit no deslocamento, acarretando na redução da função pulmonar. Analisando o TC6m observou-se que quanto maior o nível 
de amputação menos passos foram dados e, consequentemente, houve um gasto energético maior, justificando-se pela ausência 
do joelho e tornozelo, uma vez que essas articulações são primordiais para a deambulação e sustentação. CONCLUSÃO: Este 
estudo possibilitou verificar o quanto uma amputação e o uso de uma prótese, afetam o desempenho funcional dos pacientes e 
influenciam de forma negativa na FMR, requerendo um melhor preparo cardiorrespiratório em amputações transfemurais.  Além 
disso, demonstra que as adaptações biomecânicas na marcha por causa da amputação e, principalmente, por causa da prótese, 
prejudicam o desempenho funcional dos usuários, mesmo que este já esteja adaptado a prótese e que a mesma seja de uma tec-
nologia mais avançada.

Palavras-chave: Amputação; Manovacuometria; TC6m; Força muscular respiratória.
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016 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS 
PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA ESCOLA DA 

FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA (FADBA) NO ANO DE 
2012

MÔNICA LEANDRO DA FONSECA; JÉSSICA RAFAELA DOS SANTOS MELO; MILENA SANTA-
NA RODRIGUES; SANZIA BEZERRA RIBEIRO

Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) – Cachoeiro / Bahia

RESUMO:

INTRODUÇÃO: Qualidade de vida e um termo que pode nomear algumas características da experiência humana, ou seja, 
a sensação de bem-estar. Com isso, a avaliação da qualidade de vida passou a ser um indicador da eficácia de alguns tratamentos 
e de procedimentos para o controle de problema de saúde em vários aspectos da saúde de um indivíduo. O presente estudo tem 
como objetivo avaliar o a qualidade de vida dos pacientes atendidos na Clínica Escola da Faculdade Adventista da Bahia no ano 
de 2012. Objetivo: Avaliar qualidade de vida dos pacientes atendidos na clínica escola da Faculdade Adventista da Bahia (FA-
DBA) no ano de 2012. Metodologia: Este estudo caracteriza-se como descritivo, retrospectivo, analítico de caráter quantitativo. 
O presente estudo foi realizado na Clínica Escola da Faculdade Adventista da Bahia – FADBA, localizada na Estrada de Capoei-
ruçu – Cachoeira – BA. Como instrumento foi utilizado o SF-36 e este é composto por 11 questões e 36 itens que englobam oito 
componentes (domínios ou dimensões), representados por capacidade funcional (dez itens), aspectos físicos (quatro itens), dor 
(dois itens), estado geral da saúde (cinco itens), vitalidade (quatro itens), aspectos sociais (dois itens), aspectos emocionais (três 
itens), saúde mental (cinco itens) e uma questão comparativa sobre a percepção atual da saúde há um ano. O indivíduo recebe um 
escore em cada domínio, que varia de 0 a 100, sendo 0 o pior escore e 100 o melhor, porém dividimos esse escore para 0-49 baixo 
e 50-100 alto. Na análise estatística, foi utilizado o programa PSPP (PSPP for Windows 0.7.8) para pode realizar o Independent 
Samples T Test. Resultados: Foram obtidos dados a partir da aplicação do questionário SF-36 realizado com um terço (36,3%) 
dos pacientes da Clínica Escola das Faculdades Adventistas da Bahia, no ano de 2012, com média de idade de 46, 88 ± 21,65, 
sendo do sexo masculino 36,67% e do sexo feminino 63,33%, porém sendo analisado o SF-36 somente com 65 dos 150 pacien-
tes escolhidos de forma aleatória, através da consulta dos prontuários em arquivo morto. Utilizando do Independent Samples T 
Test relacionou-se os seguintes tipos de problema: ortopédico, neurológicos, cardíaco, respiratório e metabólico como variáveis 
de teste e capacidade funcional, limitações por aspectos físicos e dor como variáveis de grupos. Comparando-se os resultados, 
perceberam-se valores análogos quanto à capacidade funcional (CF) que foram 32 em índice baixo (0-49) e 33 em alto (50-100) 
e dor com 35 para índice baixo (0-49) e 30 para alto (50-100) para todos os tipos de problema, única variância ocorre no tipo de 
problema ortopédico em relação a limitações por aspectos físicos, tendo como resultados 43 pacientes com índice baixo (0-49) 
e 22 com índice alto (50-100), nas demais variáveis de tipos de problema obtivemos 44 pacientes com índice baixo e 21 com 
índice alto. Isto também pode ser confirmado por um estudo feito por Fernandes onde limitações por aspectos físicos foi um dos 
domínios mais afetados. Conclusão: Desta forma o presente estudo mostrou que os três domínios analisados (CF, LAF e Dor) 
não apresentou diferença significativa quanto à variância da qualidade de vida sobre os tipos de problemas estimados.

Palavras- Chave: Avaliação, qualidade, vida, pacientes.
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017 - AVALIAÇÃO DO CONTROLE POSTURAL EM 
ADOLESCENTES COM ESCOLIOSE IDIOPÁTICA: UMA 

VISÃO SOMATOSSENSORIAL

SILVIA LETÍCIA ALVES DO NASCIMENTO; ANA FLÁVIA SANTOS REIS; BIANCA SANTOS 
CARVALHO; LUANA KARINA DE ALMEIDA NASCIMENTO; MYLLENA MELO OLIVEIRA; 

MIBURGE BOLÍVAR GOIS JÚNIOR

Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Lagarto / Sergipe

RESUMO:

O controle postural é considerado uma habilidade de manutenção do equilíbrio e orientação gravitacional, assim como do 
retorno ao centro de massa corporal a base de sustentação. A Escoliose Idiopática do Adolescente (EIA) é um desvio tridimencio-
nal da coluna vertebral com deformidades em rotação, onde ações articulares biomecânicas intervertebrais promovem rotações 
dos corpos vertebrais para o lado convexo da curvature, causando desequilíbrio postural. A EIA ocorre durante o período inicial 
da puberdade, mais frequente em meninas que meninos. Estudos mostraram que o desequilíbrio postural é a consequência mais 
relevante na EIA. O objetivo do presente estudo foi comparar o equilíbrio postural estático em adolescents com e sem EIA. O 
presente estudo clínico recrutou 67 adolescentes do sexo feminino, as quais foram alocadas em dois grupos. Grupo EIA (31 
com Ângulo de Cobb entre 30° e 45° e Grupo CO (36 normais), pareadas por idade (14,2±3,4 e 14,4±2,1 anos), peso (56,2±2,5 
e 61,3±3,6 Kg) e IMC (22,4±1,3 and 23,7±1,2 Kg/m2), respectivamente. Foram avaliados os parâmetros de Oscilação Lateral 
(OL), Oscilação Antero-Posterior (OAP), Área de Superfície (AS), Centro de Gravidade Anterior (CGA), Centro de Gravidade 
Posterior (CGP), Centro de Gravidade Direito (CGD) e Centro de Gravidade Esquerdo (CGE) em ambos os grupos durante postura 
estática através do aparelho de baropodometria - Buratto Advance Technology®. Os dados foram expressos em (M±DP) através 
dos testes T de Student´s pareado, e de Fisher para comparar fatores de confundimento. (SPSS 15.0). O estudo foi aprovado 
pelo comitê de ética da Universidade Federal de Sergipe. Diferenças significativas foram encontradas nos parâmetros OL (EIA 
3,8±0,7 vs. CO 1,7±0,4 p<0,001), OAP (EIA 2,9±0,6 vs. CO 1,3±0,4 p<0,004) e AS (EIA 4,9±0,5 vs. CO 2,2±0,6 p<0,0001) 
mas não nos parâmetros CGA (EIA 49,1±5,3 vs. CO 48,3±2,2 p=0,772), CGP (EIA 45,0±2,1 vs. CO 44,3±2,7 p=0,803), CGD 
(EIA 42,4±3,0 vs. CO 41,1±1,3 p=0,797) e CGE (EIA 42,2±2,1 vs. CO 40,1±2,61 p=0,509).O presente estudo demonstrou que o 
grupo EIA teve maior oscilação de deslocamento postural global que indivíduos do grupo CO, sugerindo que oscilação postural 
é um importante parâmetro para avaliação do controle postural na EIA.

Palavras-chave: Controle Postural, Escoliose Idiopática do Adolescente, Baropodometria, Somatossensorial
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018 - AVALIAÇÃO DO CONTROLE POSTURAL EM 
ADOLESCENTES COM ESCOLIOSE IDIOPÁTICA: UMA 

VISÃO VESTIBULOCOCLEAR

BIANCA SANTOS CARVALHO; ANA FLÁVIA SANTOS REIS; SILVIA LETÍCIA ALVES DO NAS-
CIMENTO; LUANA KARINA DE ALMEIDA NASCIMENTO; MARIA DAS GRAÇAS RODRI-

GUES ARAÚJO; MIBURGE BOLÍVAR GOIS JÚNIOR

Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Lagarto / Sergipe

RESUMO

Controle postural é a habilidade de manutenção do equilíbrio e orientação da postura no espaço, o qual envolve interação 
dinâmica de múltiplos sistemas como o do nervo vestibulococlear, um nervo sensitivo condutor de dois sentidos especiais: ouvir 
(audição) e equilíbrio (vestibular). A Escoliose Idiopática do Adolescente (EIA) é um desvio tridimencional da coluna vertebral 
com deformidades em rotação, onde ações articulares biomecânicas intervertebrais promovem rotações dos corpos vertebrais 
para o lado convexo da curvatura, causando desequilíbrio postural. A EIA ocorre durante o período inicial da puberdade e é mais 
frequente em meninas que meninos.  Estudos mostraram que o desequilíbrio postural é a consequência mais relevante na EIA. O 
objetivo do presente estudo foi comparar o equilíbrio postural estático em adolescentes com e sem EIA. O estudo clínico recru-
tou 67 adolescentes do sexo feminino, as quais foram alocadas em dois grupos. Grupo EIA (31 com Ângulo de Cobb entre 30° 
e 45° e Grupo CO (36 sem alterações vestibulares), pareadas por idade (14,2±3,4 e 14,4±2,1 anos), peso (56,2±2,5 e 61,3±3,6 
Kg) e IMC (22,4±1,3 and 23,7±1,2 Kg/m2), respectivamente. Foram avaliados parâmetros de Oscilação Lateral (OL), Oscilação 
Ântero-Posterior (OAP) e Área de Superfície (AS) em ambos os grupos durante postura estática através do aparelho de baro-
podometria - Buratto Advance Technology® e avaliação audiométrica da velocidade de condução vestibulococlear através do 
aparelho T11DWDRC para Ouvido Direito (OUD) e Ouvido Esquerdo (OUE). Os dados foram expressos em (M±DP) através 
dos testes T de Student pareado, e de Fisher para comparar fatores de confundimento. (SPSS 15.0). O estudo foi aprovado pelo 
comitê de ética da Universidade Federal de Sergipe. Foram encontradas diferenças significativas nos parâmetros de OL (EIA 
3,4±0,4 x CO 1,3±0,5 p<0,001), OAP (EIA 2,7±0,2 x CO 1,2±0,6 p<0,004) e AS (EIA 4,0±0,3 x CO 2,8±0,9 p<0,0001) mas 
não nos parâmetros da velocidade de condução vestibulococlear do OUD (EIA 21,2±0,9 x CO 21,7±0,3 dB p=0,871) e  OUE 
(EIA 20,7±1,5 x CO 20,2±1,2 dB p=0,654). O presente estudo demonstrou que o grupo EIA teve maior oscilação postural que 
o grupo CO mas sem diferenças significativas na velocidade de condução audiométrica. Novos estudos devem ser incentivados 
para melhor compreensão dos parâmetros clínicos e fisiológicos.

Palavras-chave: Nervo vestibulococlear, Controle Postural, Escoliose Idiopática  do Adolescente, Baropodometria.
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019 - AVALIAÇÃO DO SERVIÇO ATRAVÉS DE UM 
QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO

ALIS OLIVA ALBERTON; ANGELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA; LUCIANA CEZIMBRA 
WEIS; CAMILA HERTZ FLORES; MICHELE DARIVA HAETINGER; EUNICE MARIA VIC-

CARI

Universidade de Santa Cruz do Sul – Santa Cruz do Sul / RS

RESUMO:

INTRODUÇÃO: O Serviço de Reabilitação Física (SRFis) é um projeto de extensão desenvolvido na Universidade 
de Santa Cruz do Sul/UNISC, conveniado ao Ministério de Saúde e Governo do Estado do Rio Grande do Sul/RS, tendo suas 
atividades alicerçados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Este Serviço conta com 30 bolsistas (voluntários e remunerados), 
4 funcionários, 6 professores  atuantes nas etapas desenvolvidas com os usuários. Citam-se algumas atividades realizadas: a) 
Triagem ou primeira consulta: o primeiro contato do usuário com a equipe. Neste momento são realizadas a avaliação geral, 
as medidas de cadeira de rodas e o encaminhamento com agenda pré determinada à ortopedia para dispensação de dispositivos 
como órteses/próteses; b) Sala de espera: o momento que o usuário aguarda a medida, o ajuste ou entrega de sua órtese/prótese 
em ambiente ao lado da oficina ortopédica. Além dessa espera são realizadas discussões e orientações com temas demandados 
dos usuários. Como é um Serviço com várias nuances visando bem estar foi formulado um questionário de satisfação, para ou-
vir as impressões do usuário frente ao serviço prestado. OBJETIVO: Verificar como o usuário está sendo recebido e acolhido 
pelo Serviço, através de um questionário de satisfação instruído pela Pró-reitoria de Extensão. MATERIAIS E MÉTODOS: 
O questionário foi aplicado na Sala de Espera, onde 18 pacientes aguardavam o recebimento de órteses ou próteses no mês de 
setembro. A escolha por esses usuários se justifica por terem vivenciado as etapas do Serviço totalizando um período de resolu-
tividade aproximadamente de 6 semanas. O questionário abordou questões de acesso, acolhimento, satisfação e perspectivas do 
serviço vivenciado e a interferência deste na sua vida. RESULTADOS: Neste estudo notou-se 72.2% dos usuários acessaram o 
SRFIs por indicação de profissionais da saúde ou outros serviços. Para 50% o Serviço é de qualidade; 83.3% aponta que o SRFis  
trouxe algum beneficio para  sua vida sendo 66,7% relacionada ao bem estar pessoal. 100% afirma que o atendimento recebido 
pela equipe é ótimo/bom, assim como 61.1% afirmam que os profissionais responsáveis são ótimos; a infraestrutura física e o 
material utilizado para o desenvolvimento das atividades obtiveram um percentual positivo de 77.8% e 66.7%, respectivamente. 
Um dos pontos que afirma a UNISC como universidade comunitária, foi a percentagem de 66.7% relacionado ao compromisso 
com bem estar da população assistida. CONCLUSÃO: Assim percebe-se satisfatoriamente que o  SRFis tem acolhido e con-
seguido fazer a diferença na saúde dos usuários do SUS que apresentam  incapacidades físicas temporárias ou permanentes e, 
consequentemente, melhorado significativamente a qualidade de  vida dessas pessoas.

Palavras chave: sistema único de saúde, órtese, prótese, qualidade de vida
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020 - BENEFÍCIOS DO MÉTODO PILATES NO 
TRATAMENTO DA ARTRITE REUMATOIDE

HENIKA PRISCILA LIMA SILVA; VICTOR ALBERTASSI VAILANT; JÉSSICA PRISCILA LUDO-
VINO DE SOUZA; SILAS DOS SANTOS MARQUES; JAMILE DA SILVA BOMFIM 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia
Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia

RESUMO:

Introdução: O Pilates tem se revelado como uma importante ferramenta de reabilitação podendo gerar bem-estar em pa-
cientes portadores de doenças degenerativas, como a artrite reumatoide (AR) que é uma doença que afeta a membrana sinovial 
das articulações periféricas, tendo caráter autoimune inflamatória sistêmica, além de comprometer tanto pequenas quanto grandes 
articulações de maneira simétrica. Objetivo: Avaliar os benefícios do método Pilates no tratamento da artrite reumatoide. Meto-
dologia: Trata-se de um estudo exploratório de cunho descritivo e qualitativo que teve como cenário estúdios de Pilates instruído 
por fisioterapeutas que tinham pacientes do sexo feminino portadoras de artrite reumatoide, da cidade de Eunápolis, Bahia. Foi 
realizada uma entrevista com as portadoras da Artrite Reumatóide, com um médico reumatologista e com dois dos fisioterapeutas 
instrutores do Pilates. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob nº 576.644. Resultados: Nos resultados da pesquisa foi 
observado que todas as entrevistadas foram prejudicadas na realização das suas atividades de vida diária. Notou-se também que 
além do tratamento medicamentoso, a maior parte procurou outras alternativas/técnicas, além do Pilates, no decorrer do curso 
da doença.Todas as entrevistadas afirmaram sentir melhoras dos sintomas, principalmente da dor após ter iniciado a terapia com 
o método Pilates. Quando questionadas sobre quais exercícios geravam mais alívio dos sintomas, todas concordaram que eram 
os que trabalham a flexibilidade (alongamento). Sobre os princípios que mais levam ao bem-estar, foram citadas a respiração e a 
concentração. A amostra também trouxe a informação de que a analgesia após a prática do método pode durar até 3 dias, apesar 
da menor parte relatar sentir dores constantes (aumentadas ou não). Quanto à frequência das crises e retardo na evolução da do-
ença, a maioria acredita que houve influencia do Pilates para que as mesmas acontecessem. O médico reumatologista entrevistado 
confessa que tem um pouco de dificuldade de encaminhar alguns pacientes para o Pilates em função do desconhecimento de 
que as aulas são ou não feitas de maneira diferenciada para esse público. Conclusão: Diante das entrevistas, foram constatados 
benefícios consideráveis adquiridos após início da terapia com o Pilates. Porém, é necessário que outros estudos sejam realizados 
na tentativa de maiores esclarecimentos sobre essas interferências fisiológicas.

Palavras-chaves: Terapia por Exercício, Artrite Reumatoide, Fisioterapia, Reabilitação.
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021 - CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E 
OCUPACIONAIS EM INTÉRPRETES DE LIBRAS NO 

MUNICÍPIO DE JEQUIÉ - BAHIA

ARINE ARAÚJO MARQUES; MARILDA BATISTA SANTOS; CALIANE SANTOS ARAÚJO; SARA 
DE SANTANA OLIVEIRA DOS SANTOS; FRANCISLENE CERQUEIRA ALVES; CAMILA 

REGO AMORIM

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia

RESUMO:

INTRODUÇÃO: O trabalho de intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) teve sua formação no Brasil por meio 
de atividades voluntárias em função de serviços religiosos e informais que, foram ganhando espaço à medida que os surdos pas-
saram a conquistar seu exercício de cidadania. As doenças ocupacionais estão relacionadas ao processo de globalização mundial 
visto que os trabalhadores estão sujeitos a intensas alterações nas condições do trabalho, tais como carga horária excessiva e os 
baixos salários além e uma maior exposição a fatores de riscos para a saúde que interferem na qualidade de vida dos trabalhadores. 
OBJETIVO: Assim, o objetivo desse trabalho é descrever as características sociodemográficas e ocupacionais em intérpretes de 
Libras no município de Jequié-Bahia. MATERIAIS E MÉTODOS: Esse estudo é descritivo de corte transversal e paradigma 
quantitativo. Aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa parecer nº 657.860. A população do estudo foi composta por 25 intér-
pretes de Libras que trabalham no município de Jequié-BA. A coleta de dados se deu através de um questionário composto por 
variáveis sociodemográficos e ocupacionais, e um questionário nórdico de sintomas osteomusculares. Os dados foram tabulados 
e analisados no programa estatístico “Social Package for the Social Sciences, versão 17.0. RESULTADOS: Dos 25 intérpretes 
72% eram do sexo feminino e 28% do sexo masculino, a média de idade foi de 28,9 anos e com relação ao estado civil, 64% dos 
intérpretes eram solteiros, 32% dos intérpretes tinha filhos, quanto à escolaridade 36%, apresentava nível superior completo. A 
renda média mensal dos intérpretes é de R$ 1168,84 correspondente a aproximadamente dois salários mínimos do atual ano. O 
tempo médio de exercícios como intérpretes foi de 5,25 anos. Tendo como média de carga horaria semanal 28,8 horas, sendo que 
16% desenvolvem outras atividades remuneradas com média de carga horaria semanal de 27 horas. A maioria dos intérpretes 
(68%) não residia no mesmo bairro do seu local de trabalho. CONCLUSÃO: Com isso, as características sociodemográficas e 
ocupacionais da população em estudo, representam grande importância para a saúde pública, pois, assim, o planejamento das ações 
voltadas para esses profissionais proporciona aos gestores dados reais e específicos visando a saúde integral desses trabalhadores.

Palavras-chaves: Saúde do Trabalhador; Doenças Ocupacionais; Condições de Trabalho; Educação de Surdos.
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022 – CARACTERIZAÇÃO DA DOR EM MULHERES JOVENS 
COM BRUXISMO

FÁBIO LUIZ MENDONÇA MARTINS, ALEXANDRE WESLEY CARVALHO BARBOSSA, BETÂ-
NIA MAIARA SILVA SANTOS, DÉBORA FERNANDES DE MELO VITORINO

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Diamantina – Minas Gerais
Instituto Universitário Italiano de Rosário (IUNIR) – Rosário – Argentina 

RESUMO

INTRODUÇÃO: A ATM é um elemento do sistema estomatognático formado por várias estruturas internas e externas. 
Dentro desse sistema existem as funções próprias da ATM e as disfunções conhecidas como DTM (Disfunções Temporo Mandi-
bular). Ainda, nas DTM existem parafunções em que nelas se enquadra o bruxismo. O bruxismo pode ser definido como o contato 
estático ou dinâmico da oclusão dos dentes em momentos outros, que não aqueles que ocorrem durante as funções normais da 
mastigação ou deglutição. O bruxismo pode ser advindo de varias causas, apresentam diversas classificações, diagnóstico complexo, 
epidemiologia não bem definida, quadro clinico diversificado e ainda acredita-se que há uma disposição genética. A dor é a maior 
característica do bruxismo e vários estudos vêm tentando caracterizá-la. OBJETIVOS: Caracterizar a dor de mulheres jovens com 
bruxismo, comparando-as com mulheres sem bruxismo. METODOLOGIA: Aplicou-se um questionário estruturado e realizou-se 
uma avaliação física 52 mulheres com idade entre 19 e 25 anos, sendo 28 bruxistas e 24 sem bruxismo. Resultados: A maioria das 
voluntárias bruxistas (69%) queixou-se de dor significativa, sendo que 54% delas clasificaram sua dor como importante e 15% 
como intensa. A descrição da dor foi inespescífica, mas a maior parte das bruxistas disse que sua dor é pulsante (46%) e crescente 
(40%). A maioria das voluntárias (70%) relataram que a dor de cabeza é um sintoma que acompanha a dor gerada pelo bruxismo. 
Entretanto, outros sintomas (sonolência, enjôos e náuseas) também estão presentes. Quando se analiza a dor de cabeça isolada-
mente, observa-se que este sintoma tem uma alta incidência entre as bruxistas (87%), sendo que 53% relatam dores frequentes e 
34% algumas vezes. Quando se compara a queixa de dor de cabeça entre as voluntárias do Grupo Bruxista e o Grupo Controle, 
observa-se que o Grupo Bruxista é estatisticamente diferente do Grupo Controle (p=0,0417), apresentando maiores níiveis de dor 
de cabeça. Muitas bruxistas apresentaram também dificuldade para abrir a boca (60%) e para mover a mandíbula para os lados 
(também 60%). A fadiga ou a dor ao mastigar é um outro aspecto muito comum entre as bruxistas (93%); destas, 33% relatam 
que estes síntomas estão sempre presentes. 73% das bruxistas relataram também que a dor interfere em seu sono. As voluntárias 
bruxistas, apesar de todos estes síntomas, relataram que a dor, na maioria das vezes, não interfere em seu trabalho ou atividades 
escolares, em suas atividades de lazer, em suas relações familiares ou com os amigos e em sua alimentação.

Palavras-Chave: Bruxismo, caracterização da dor.
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023 - COMPARAÇÃO ENTRE VIBRAÇÃO DE TODO O 
CORPO, TERAPIA COM DIODO EMISSOR DE LUZ E 
AQUECIMENTO ATIVO NO DESEMPENHO FÍSICO 
DE ALTA INTENSIDADE E CURTA DURAÇÃO NO 

CICLOERGÔMETRO

LEONARDO A. C. TEIXEIRA; MARIA C. TELES; IVANA A. T. FONSECA; JEANNE B. MAR-
TINS; ANA C. R. LACERDA

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Diamantina / Minas Gerais

RESUMO

Introdução: Atletas comumente realizam atividades preparatórias antes da prática esportiva visando aprimorar o rendimento 
físico, especialmente provas de alta intensidade e curta duração. Essas atividades incluem protocolos de aquecimento ativo, vi-
bração de todo o corpo (VTC) e irradiação emitida por diodo emissor de luz (LED). Considerando que a VTC tem sido estudada 
visando vantagem competitiva em função da maior ativação tônica dos reflexos espinhais e que a irradiação de LED tem sido 
proposta como alternativa ergogênica, uma vez que parece melhorar a função celular músculo-esquelética, torna-se importante a 
realização de estudo que avalie o efeito de diferentes intervenções (isoladas ou combinadas) no desempenho físico de alta inten-
sidade e curta duração. Objetivo: O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos da vibração de todo o corpo e da irradiação de 
diodo emissor de luz (combinados ou isolados) com aquecimento ativo e controle sobre o desempenho físico de alta intensidade 
e curta duração (30-s) no cicloergômetro em ciclistas. Metodologia: Dez ciclistas (idade 27,7 + 9,3 anos, estatura 176,0 + 0,1 cm, 
peso corporal 69,8 + 9,0 kg, consumo de oxigênio de pico 62,3 + 6,4 mLO2.kg-1.min-1, gordura corporal 15,4 + 4,3 % e índice 
de massa corporal 22,2 + 2.0 kg.m-2), atletas não profissionais mas engajados em competições nacionais e regionais (corrida e 
ciclismo) realizaram um teste de alta intensidade e curta duração no cicloergômetro após uma das cinco condições experimentais 
realizadas de forma randomizada. 1). Irradiação LED: a irradiação foi realizada em quatro grupos muscular de membro inferior 
bilateralmente; 2). VTC: consistiu em 5 minutos de agachamentos associados à VTC; 3). LED + VTC: consistiu em associação 
de LED + VTC, sendo que a terapia LED foi aplicada após a realização do exercício vibratório; 4). Aquecimento ativo: consistiu 
em 17 minutos de exercício de intensidade moderada em cicloergômetro; 5). Situação controle: o voluntário permanecia durante 
10 minutos deitado na maca em repouso. A concentração sanguínea de lactato e amônia, bem como a temperatura da pele (TP) 
foram determinadas na linha de base, antes e depois do teste de alta intensidade e curta duração no cicloergômetro. Resultados: 
A potência de pico (p = 0,02 e p = 0,01), a potência relativa (p = 0,02 e p = 0,02), o trabalho relativo (p = 0,02 e p = 0,003) e 
cadência (p = 0,004 e p<0,001) foram maiores no grupo aquecimento ativo comparado com o controle e situação irradiação 
LED. Na situação de associação LED + VTC, a potência pico (p = 0,02) e relativa (p = 0,02) foram maiores do que no controle 
e o trabalho relativo (p = 0,02) e cadência (p = 0, 03) foram maiores do que a situação LED isolada. Não houve diferença nas 
concentrações sanguínea de lactato e amônia, bem como na temperatura de pele entre as situações experimentais nos momentos 
avaliados. Conclusão: Os resultados deste estudo confirmam a eficácia de um aquecimento ativo comparado com o controle 
como atividade preparatória e demonstram que, comparado com o aquecimento ativo, apenas os tratamentos que incorporaram 
VTC promoveram resultados similares no desempenho físico de alta intensidade e curta duração no cicloergômetro em ciclistas.

Palavras Chave: Cicloergômetro, Aquecimento, Plataforma vibratória, Diodo emissor de luz.
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024 - COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS EM PACIENTES 
EM PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA ABDOMINAL ALTA E 

A EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

PALOMA AGUIAR DE SOUSA; LARISSA CONCEIÇÃO DIAS; ABISAI DOS SANTOS SANTANA; 
SÉRES COSTA DE SOUZA

Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) – Cachoeira / BA.

RESUMO

Introdução: Complicações respiratórias podem ocorrer no pós-operatório de qualquer cirurgia, porém sua incidência é maior 
em cirurgias torácicas e abdominais altas. Estão inclusas no quadro das complicações respiratórias: pneumonia, atelectasia, infecção 
traqueobrônquica, insuficiência respiratória aguda, broncoespasmo, intubação traqueal ou ventilação mecânica prolongada (por 
mais de 48 horas). A presença de febre sem causa determinada, a embolia pulmonar, o derrame pleural e as fístulas broncopleurais 
são consideradas por muitos autores como integrantes desse quadro. A Fisioterapia faz parte do atendimento multidisciplinar 
oferecido aos pacientes pós-cirúrgicos, atuando em várias fases do tratamento, com o objetivo de evitar complicações respiratórias 
e motoras. Objetivo: Esse estudo verificou por meio de uma revisão de literatura as complicações respiratórias em pacientes de 
cirurgia abdominal alta e a eficácia da fisioterapia respiratória. Metodologia: realizou-se uma revisão bibliográfica com artigos 
publicados nas bases de dados Lilacs, Medline e Scielo, no período de 2000 a 2012, bem como livros, e artigos em revistas da 
área, que abordassem o tema. Resultados: As principais complicações pulmonares pós-operatórias de cirurgias abdominais altas 
encontradas na literatura são aquelas em que os indivíduos desenvolvem padrão restritivo de disfunção pulmonar relacionado à 
atelectasia e à diminuição do movimento do diafragma, as mais citadas são: infecção traqueobrônquica, pneumonia, atelectasia 
segmentar, lobar ou total, broncoespasmo, ventilação mecânica e/ou intubação orotraqueal prolongada e insuficiência respira-
tória aguda. O efeito da fisioterapia respiratória no pós-operatório em pacientes submetidos a cirurgias abdominais altas inclui 
a reversão de atelectasias e a melhora na saturação de oxigênio. Procedimentos como técnicas de higiene brônquica, expansão 
pulmonar, deambulação precoce e fortalecimento muscular têm sido usada como propósito de prevenir o acúmulo de secreções e 
promover a melhora da ventilação, reduzindo a incidência de infecções pulmonares pós-operatórias, devendo ser iniciada desde o 
pré-operatório. Conclusão: A fisioterapia respiratória mostrou-se eficaz na melhora da função respiratória por meio da expansão do 
tecido pulmonar, reversão da disfunção toracoabdominal, remoção das secreções brônquicas, obtenção de um padrão respiratório 
normal, diminuindo as complicações pulmonares, e, assim, o tempo de internação hospitalar. 

Palavras-chaves: complicações pulmonares; cirurgias abdominais altas; pós-operatório; fisioterapia respiratória.
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025 - CONTRIBUIÇÃO DA FISIOTERAPIA PARA OS 
USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DST/HIV/AIDS 

EM FEIRA DE SANTANA – BA 

MARCELA C. DE ALMEIDA PINHEIRO; DEISIANE DE OLIVEIRA ARAÚJO; MÁRCIO COSTA 
SOUZA

Faculdade Nobre de Feira de Santana – Feira de Santana / Bahia

RESUMO:

A epidemia do HIV/AIDS continua sendo um grande problema de saúde pública. Em meio à diversidade dos desafios 
trazidos pela epidemia do HIV/AIDS, a assistência à saúde dos indivíduos acometidos constitui um dos aspectos mais desafian-
tes. A Fisioterapia, enquanto ciência voltada à reabilitação e promoção à saúde do indivíduo HIV/AIDS tem um campo vasto 
de atuação. Entretanto é necessário compreender todo o processo infeccioso do vírus HIV, sua sintomatologia, além dos efeitos 
adversos e do uso longínquo dos “Coquetéis”. Logo o objetivo deste trabalho é mostrar a contribuição da fisioterapia para os 
usuários do centro de referência de HIV/DST/AIDS em Feira de Santana-BA. Materiais e Métodos: A abordagem dessa pesquisa 
é qualitativa, baseada em entrevistas com os fisioterapeutas do centro de referência de HIV/DST/AIDS. Resultados: O centro de 
referência de HIV/DST/AIDS é um programa municipal constituído por uma equipe multiprofissional. O papel da Fisioterapia 
consiste na prevenção e tratamento das disfunções musculoesqueléticas que alteram a funcionalidade dos usuários. No processo 
de avaliação a intervenção fisioterapêutica é individualizada de acordo com as necessidades específicas do usuário, tendo um 
foco diferenciado para os diversos estágios da doença. O centro oferece tratamento no nível ambulatorial com exercício de 
manutenção da resistência e da força, amplitude de movimento passivo e ativo, treinamento de marcha, exercício de equilíbrio 
e analgesia que interfere diretamente na funcionalidade dos usuários. Porém o programa apresenta algumas limitações relacio-
nadas a estrutura física e material, que dificulta avanços no tratamento dos mesmos e a oferta de tratamento em outras áreas da 
Fisioterapia. No que se refere à prevenção, é explicado ao usuário a patologia, técnicas de autocuidado e incentivo a atividade 
física para a manutenção da qualidade de vida. Logo o Fisioterapeuta é importante para o SUS, pois, trabalha com a preven-
ção de novos sintomas o que diminui a quantidade de internações e reduz os gastos com compra de medicação que influencia 
diretamente nos custos no nível terciário. Conclusão: Desta forma, o tratamento Fisioterapêutico contribui para a manutenção 
da funcionalidade e da qualidade de vida do portador de HIV/AIDS. Porém o tratamento oferecido aos usuários do centro se 
restringe a parte ortopédica da Fisioterapia, sendo uma alternativa os exercícios respiratórios e aeróbicos como estratégia para 
reduzir os riscos de doenças cardiovasculares e para o fortalecimento do sistema imunológico, uma vez que retarda a evolução 
do quadro clínico dos portadores de HIV/AIDS. 

Palavras-Chave: Fisioterapia, Centro de Referência, Portadores de HIV/AIDS.



 Página - 49

Suplemento 1 • Volume 6 • Número 6 • JUL/AGO/SET de 2014

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

026 - CUIDADO MATERNO DIANTE DA FRAGILIDADE DO 
PREMATURO

JANNA ALVES BRITTO PEIXOTO; SUMAYA MEDEIROS BOTÊLHO; ALBA BENEMÉRITA 
ALVES VILELA; RITA NARRIMAN SILVA DE OLIVEIRA BOERY; ÁLEC PARAÍSO PEREIRA; 

THAÍS BITENCOURT PEIXOTO GOMES

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Jequié – Bahia.

RESUMO:

Introdução: O cuidado do prematuro requer particularidades, especificidades e assistência direcionada às suas necessidades, 
envolvendo um cuidado peculiar durante a hospitalização e sua continuidade após a saída do hospital. A orientação profissional 
para o cuidado pós-alta aumentam a confiança da mãe para o cuidado além de facilitar a adaptação familiar e a relação de mãe e 
filho, intensificando deste modo o cuidado e fortalecendo o amor. Objetivo: Descrever a percepção de mães acerca do cuidado 
materno do filho prematuro. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo descritivo e de abordagem qualitativa realizado com 30 
mães de bebês prematuros que realizavam acompanhamento pós-alta em três serviços de estimulação precoce do município de 
Jequié-BA. Utilizou-se como instrumentos de coleta o Teste de Associação Livre de Palavras, o Desenho Estória com Tema e a 
Entrevista Semiestruturada. O Teste de associação Livre de Palavras foi analisado através do software EVOC 2003, e as outras 
duas técnicas através da análise de conteúdo temática proposta por Bardin. A ética permeou todo o processo de pesquisa estando 
em acordo com a Resolução n º 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados e discussão: Os dados analisados a partir 
do EVOC 2003 evidenciaram as palavras amor e cuidado como elementos constituintes do Núcleo Central. Através da análise 
de conteúdo temática emergiu a categoria “o amor retratado no cuidado”. A categoria desvela que a carência de profissionais, de 
tempo e de materiais didáticos para o auxílio de mães, no sentido de orientá-las para os cuidados dos filhos prematuros após a alta 
hospitalar, permite que o cuidado seja construído de forma particular, desempenhando o papel materno com intensa dedicação. 
Durante a realização do teste de associação livre de palavras, amor e cuidado foram as únicas que fizeram parte do núcleo central. 
Assim, pode ser observado neste estudo, que quando a mãe precisa cuidar de seu filho, sendo prematuro, transcorre principalmente 
pelo sentimento de amor e pelo ato do cuidado. Conclusão: Tais resultados permitiram evidenciar que a hospitalização influencia 
positivamente na relação mãe/filho e no cuidar materno, aumentando dessa maneira, sua vigilância e seus cuidados relacionados 
ao bebê prematuro. Neste sentido, para que os cuidados possam ser prestados pelas mães nos seus lares de forma correta, os pro-
fissionais de saúde devem orientá-las durante o período de internamento, fundamentando as especificidades do prematuro, com 
o intuito de gerar compreensão por parte das mães.

Palavras-chave: Prematuro; Mães; Cuidado; Amor.
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027 - DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO FENÓTIPO DE 
FRAGILIDADE EM IDOSOS ATRAVÉS DE APLICATIVO 

PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

THASSYANE SILVA DOS SANTOS; FRANCISCO SADAO YOKOYAMA FILHO; LARA DE AN-
DRADE GUIMARÃES; CAROLINE SAMPAIO SOUTRO; SAMARA JESUS NASCIMENTO 

SOUZA; KARLA ROCHA PITHON.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia.

RESUMO:

Introdução: A fragilidade está associada ao declínio funcional e vulnerabilidade da saúde de idosos. Esse conceito está 
relacionado a um déficit de energia, sarcopenia, diminuição da força muscular e tolerância ao esforço, sendo utilizado como pre-
ditor de incapacidade e mortalidade. Objetivo: Identificar de maneira rápida e segura as características da síndrome de fragilidade 
em idosos através de aplicativo para dispositivos móveis. Materiais e Métodos: O aplicativo foi desenvolvido em linguagem de 
programação Java e linguagem de marcação XML, disponível para o sistema operacional Android. O instrumento foi baseado 
no fenótipo de fragilidade, que é definido por 5 critérios: perda de peso não intencional (≥ 4,5 Kg ou ≥ 5% do peso corporal do 
ano anterior); exaustão avaliada por autorrelato de fadiga por 2 questões da escala de depressão; redução da força de preensão 
manual medida pelo dinamômetro e ajustada ao sexo e ao índice de massa corporal; baixo nível de atividade física medido pelo 
dispêndio de energia semanal em quilocalorias, ajustado ao sexo; lentidão da marcha avaliada pelo tempo gasto em segundos 
para percorrer 4,6 metros, ajustada pelo sexo e estatura. Idosos com 3 ou mais desses critérios são classificados como frágeis; 1 
ou 2 características como pré-frágeis e 0 critério não frágeis. Os testes foram realizados com 20 idosos institucionalizados com 
idade entre 62 e 91 anos, média de 76,55± 9,5 anos. Foram incluídos idosos deambulantes e que realizaram todos os testes. Para 
análise, 4 avaliadores previamente treinados, dividiram-se em 2 duplas; uma dupla analisou os dados manualmente e a outra os 
dados no aplicativo. As análises foram feitas de forma independente, e caso houvesse discordâncias a análise seria refeita por 
um terceiro avaliador. Os dados são apresentados em média ± desvio-padrão e em frequência relativa e absoluta. Resultados: Os 
resultados foram obtidos de forma tradicional e comparados aos obtidos através do aplicativo. Os dados coincidiram em 100% 
dos casos, tanto na avaliação de fragilidade, quanto na identificação dos 5 critérios individualmente. Dos 20 idosos, 13 foram 
frágeis, 4 mulheres e 9 homens; 5 pré-frágeis, 2 mulheres e 3 homens e 2 não frágeis, ambos do sexo masculino. Os dados cole-
tados foram armazenados no dispositivo móvel. Conclusão: Esses dados sugerem que a utilização do aplicativo para avaliação 
da fragilidade em idosos foi feita de maneira segura, com a vantagem do acesso rápido às informações para acompanhamento 
do quadro clínico e prognóstico do paciente/usuário.

PALAVRAS-CHAVE: Validação de Programas de Computador, Software, Idoso Fragilizado, idoso. 
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 028 - DIFICULDADES E POSSIBILIDADES DA PRÁTICA DO 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA SAÚDE MENTAL

JANNA ALVES BRITTO PEIXOTO; ALBA BENEMÉRITA ALVES VILELA; SAULO SACRAMEN-
TO MEIRA, THAÍS BITENCOURT PEIXOTO GOMES; ÁLEC PARAÍSO PEREIRA

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia

RESUMO

Introdução: A saúde mental passa ser tratada com maior importância no cenário da atenção básica depois da Reforma 
Psiquiátrica, estando às ações articuladas com os princípios de integralidade, equidade, territorialidade e participação coletiva. A 
equipe de trabalho em saúde mental é multidisciplinar, sendo o Agente Comunitário em Saúde (ACS) um importante mediador 
do usuário e dos serviços. Apesar de não desempenhar um papel específico na saúde mental, estes profissionais destacam-se na 
identificação precoce de novos casos e no acompanhamento e controle de novas crises. Objetivo: Descrever as possibilidades e 
as dificuldades encontradas pelos ACS em sua prática profissional no âmbito da Saúde mental. Materiais e métodos: Trata-se 
de um estudo descritivo e de abordagem qualitativa realizada com 13 ACS do município de Jitaúna – BA por meio de entrevista 
semiestruturada compostas de questões abertas sobre a temática. A entrevista foi gravada com o aplicativo para smartphone “Voi-
ce recorder” e transcrita no software “Microsoft Office 2010”. Os resultados foram analisados por meio da Técnica Análise de 
Conteúdo Temática proposta por Bardin. A ética permeou todo o processo de pesquisa, de acordo com a Resolução n º 466/2012 
do Conselho Nacional de Saúde. Resultados e Discussão: Através da análise dos dados surgiram duas categorias: Possibilidades 
da prática profissional do ACS na saúde mental; Dificuldades na prática profissional em saúde mental. As categorias se desvela-
ram de forma a apresentar a percepção dos entrevistados acerca da sua importância profissional, bem como, a descrição das suas 
atividades cotidianas, ressaltando a visita domiciliar, a escuta, o diálogo e a orientação em saúde como principais possibilidades 
da prática profissional na área. Quanto às dificuldades apontadas, destacam-se a falta de apoio multidisciplinar e político, bem 
como a não capacitação dos ACS para o trabalho em saúde mental, fortalecendo a necessidade da educação permanente e de 
elaboração de estratégias que incentivem o trabalho em rede e em equipe. Conclusão: O estudo conclui que os ACS consideram-
-se profissionais importantes para o cuidado em saúde mental, existindo a possibilidade da definição de estratégias para as ações 
deste público, intensificando o auxílio do cuidado e assistência ao paciente em sofrimento psiquiátrico. No entanto, as dificuldades 
devem ser consideradas, visto que é necessário incentivo político e participação social na construção de uma rede de atenção a 
saúde mental efetiva e articulada. 

PALAVRAS CHAVES: Agente Comunitário de Saúde, Saúde Mental, Atenção Básica, Profissionais de Saúde. 
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029 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE: entrega pública de cadeira de 
rodas

CAMILA HERTZ FLORES; RAFAEL KNIPHOFF DA SILVA; GUSTAVO JUNGBLUT KNIPHO-
FF; ALIS OLIVIA ALBERTON; ANGELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA; EUNICE MARIA 

VICCARI

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)- Santa Cruz do Sul / RS

RESUMO

Introdução: O Serviço de Reabilitação Física (SRFis) da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), é um projeto de 
extensão que se apresenta em dois eixos estruturantes: a formação acadêmica e a assistência à saúde. Na assistência a saúde, 
podemos citar diversas atividades que ocorrem no serviço: sala de espera, interconsultas, primeiro atendimento, atendimentos 
especializados, medidas para órteses, próteses e meios de locomoção e a entrega pública de cadeiras de rodas (CR). Desde agosto 
de 2013 as CR motorizadas integram a tabela de procedimentos para dispensação via Sistema Único de Saúde (SUS) a fim de 
desenvolver as potencialidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Objetivo: Descrever a entrega pública 
de CR motorizadas a partir do compartilhamento das informações necessárias para o adequado uso desse meio de locomoção.  
Métodos e técnicas: Este estudo caracteriza-se pela descrição de uma atividade assistencial desenvolvida no SRFis que valoriza  
a autonomia e a independência dos usuários de cadeira de rodas. Após a realização das medidas individuais e a compra da CR, 
esta vem de fábrica nominal e personalizada. As motorizadas apresentam particularidades que precisam ser observadas para 
segurança dos usuários e para sua adequada manutenção. É na entrega pública mensal que o SRFis congrega os beneficiários 
informando-lhes,  minimizando suas dúvidas e treinando o correto manuseio. Os usuários e seus cuidadores são convidados a 
fazerem a experimentação da CR para vivenciarem essa etapa de forma orientada pela equipe, onde se demonstra a montagem e 
desmontagem, orientando quanto ao manejo de acessórios específicos, o uso correto da bateria, velocidade e o treino do usuário 
em diferentes superfícies. Desta forma entende-se que estarão aptos a conduzirem de maneira correta, reduzindo possibilidades 
de acidentes e danos a si e as cadeiras. Resultados: Até o momento foram realizadas três entregas públicas totalizando 19 CR 
motorizadas num intervalo de seis meses. De acordo com as necessidades, foram entregues três modelos diferentes de joystick: 
para usuário, para terceiros e do tipo mentoniano. Nestas entregas, muitos dos usuários beneficiados relataram sentirem-se felizes 
e agradecidos recebendo a sua CR associado às informações. O mais relevante foi proporcionar independência de deslocamento 
aos usuários com total dependência funcional há muito tempo. Conclusão: Percebe-se que este momento é de real importância 
para o SRFis e para seus usuários, visto que soma-se apenas três intercorrências até o momento, relacionadas à bateria, ao joys-
tick e ao pneu, reduzindo dessa forma a necessidade de manutenção e, fazendo com que a equipe continue potencializando o uso 
correto da CR e a participação dos usuários nas entregas.  

Palavras chave: educação em saúde, cadeira de rodas, sistema único de saúde, qualidade de vida.
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030 - EFEITOS CICATRICIAL E BACTERICIDA DA 
RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA COMO COADJUVANTES DO 

TRATAMENTO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO

ROBERTA LEANE OLIVEIRA ARAÚJO SANTOS; RENATO FONTANA; ELISÂNGELA DE OLI-
VEIRA MESSIAS; ROBERTA AZOUBEL 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) – Ilhéus / Bahia

RESUMO

Introdução: A úlcera por pressão (UP) é uma lesão de pele com incidência relevante em pacientes neurológicos hos-
pitalizados; condição tal que, prolonga a recuperação, onera os custos com tratamento, favorece o surgimento de infecções e 
aumento das taxas de morbimortalidade. Poucos relatos científicos quanto à terapêutica por radiação ultravioleta (RUV) e seus 
efeitos bactericidas e cicatrizantes foram relatados, norteando o objetivo deste estudo. Objetivo: Avaliar a radiação ultravioleta 
no tratamento de úlceras por pressão sacrais em seus aspectos microbiológicos e cicatriciais. Materiais e Métodos: Trata-se de 
um estudo observacional (primeiro momento) e experimental (segundo momento), o qual possibilitou o acompanhamento de 
onze indivíduos com doze UP em região sacral, inicialmente observados e posteriormente submetidos ao tratamento com RUV 
do tipo C (254nm) no período de janeiro a junho de 2013. A coleta e a análise microbiológica das secreções das feridas foram 
realizadas antes e após o tratamento com RUV, levando em consideração os aspectos clínicos e visuais das úlceras e o tempo de 
irradiação foi de dez minutos. Este obedeceu aos preceitos éticos, sendo aprovado pelo Comitê de Ética com processo número 
0603110296556. Resultados: Houve uma redução de 95,54% nas médias das unidades formadoras de colônias (UFC) dos exsu-
datos das UPs após a exposição à RUV. A análise microbiológica das secreções provenientes das UPs resultou na identificação 
de Staphylococcus aureus (83,3%), Staphylococcus coagulase negativa (33,3%), Streptococcus sp. (33,3%), Proteus mirabilis 
(58,3%), Escherichia coli (58,3%), Pseudomonas aeruginosa (41,6%), Klebsiella sp. (16,6%) e Enterobacter sp. (41,6%). Quanto 
ao processo de cicatrização, durante o período observacional do estudo ficou evidente estatisticamente o aumento das aréas e 
profundidades da lesão, enquanto que a comparação entre as médias das mesmas variáveis da UP no período de intervenção com 
RUV mostrou diferença significativa com ** p<0,01 e *p<0,05/** p<0,01 respectivamente. Conclusão: Sendo assim, a RUV pode 
atuar como coadjuvante do processo de reparação tecidual e diminuição da contaminação por bactérias nas úlceras por pressão. 

Palavras-chaves: Radiação eletromagnética. Microbiota. Cicatrização. Feridas.
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031 - EFEITOS DA PRONAÇÃO DO PÉ AUMENTADA 
IPSILATERALMENTE E CONTRALATERALMENTE 

NA BIOMECÂNICA DOS MEMBROS INFERIORES DE 
INDIVÍDUOS COM OSTEOARTRITE DE JOELHO DURANTE 

A MARCHA

CAROLINA CARVALHO MARTINS; RENAN ALVES RESENDE; RENATO GUILHERME TREDE 
FILHO; SÉRGIO TEIXEIRA DA FONSECA; RENATA NOCE KIRKWOOD

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Diamantina / Minas Gerais
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Belo Horizonte / Minas Gerais

Queen’ University – Kingston – Ontário / Canadá

RESUMO

Introdução: A pronação aumentada do pé pode aumentar a rotação interna do joelho ipsilateralmente e o momento adutor 
do joelho contralateralmente em indivíduos com osteoartrite de joelho. Objetivo: O presente estudo investigou os efeitos da pro-
nação do pé aumentada unilateralmente na biomecânica dos membros inferiores durante a marcha de indivíduos com osteoartrite 
de joelho. Materiais e Métodos: Foram coletados dados biomecânicos de vinte indivíduos com osteoartrite de joelho, usando 
sandálias lisas e inclinadas no antepé. A Análise de Componentes Principais foi utilizada para identificar diferenças entre as 
condições. Dor no joelho e conforto também foram comparados entre as condições. Resultados: A sandália inclinada aumentou 
o momento eversor do tornozelo (p<0.001; tamanho de efeito=0.98); a eversão do retropé (p<0.001; tamanho de efeito=0.79); 
rotação interna da perna (p<0.001; tamanho de efeito=0.70); reduziu o momento rotador interno do joelho (p<0.001; tamanho de 
efeito=0.83); aumentou e diminuiu a rotação interna do joelho durante as fases de apoio inicial e final, respectivamente (p=0.004; 
tamanho de efeito=0.61); aumentou a rotação interna do fêmur (p<0.001; tamanho de efeito=0.74); e reduziu o momento rotador 
interno de quadril (p=0.001; tamanho de efeito=0.66) do mesmo lado. Contralateralmente, a sandália inclinada aumentou o mo-
mento adutor do quadril (p=0.003; tamanho de efeito=0.61); e o momento adutor do joelho (p=0.002; tamanho de efeito=0.63). 
Conclusões: O acoplamento de pronação do pé e rotação interna da perna ocorre em indivíduos com osteoartrite de joelho. O 
aumento no momento adutor de joelho no membro contralateral parece ser uma compensação à redução do momento adutor de 
joelho no membro ipsilateral. O movimento do pé deve ser avaliado em indivíduos com osteoartrite de joelho e o uso de cunhas 
para reduzir o momento adutor de joelho deve considerar os possíveis efeitos deletérios no membro inferior contralateral.

Palavras-Chave: pronação; pé; osteoartrite; cunhas
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032 - EFEITOS DO TREINAMENTO PELO MÉTODO 
PILATES NA CAPACIDADE FUNCIONAL DE MULHERES 

JOVENS SAUDÁVEIS

TATIANE DOS SANTOS SILVA; ALAN QUEIROZ RODRIGUES; ALEXANDRE WESLEY BARBO-
SA; MÁRCIA MARIA OLIVEIRA LIMA; PEDRO HENRIQUE SCHEIDT FIGUEIREDO; FÁBIO 

LUIZ MENDONÇA MARTINS

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Diamantina / Minas Gerais

RESUMO:

Introdução: O Método Pilates fundamenta-se na aplicação de exercícios que visam estimular a circulação periférica, me-
lhorar a flexibilidade e a amplitude de movimento e, dessa forma, a capacidade funcional (CF) (MENEGATTI et al., Arch Phys 
Med Rehabil., 2011; 92(12): 2071-81). Porém, poucos estudos avaliaram os efeitos do treinamento pelo Método Pilates na CF 
cardiovascular de indivíduos saudáveis.  Objetivo: analisar o impacto de um programa de treinamento com o Método Pilates na 
CF de mulheres jovens saudáveis. Materiais e Métodos: em um estudo quasi-experimental, 10 mulheres jovens e sedentárias, 
com idade de 22,9 ± 1,6 anos, índice de massa corporal de 23,7 (18,2 – 29,1) kg/m2 e aptas a realização de atividade física foram 
submetidas a um protocolo de 22 sessões (2 sessões por semana) de exercícios específicos do Método Pilates. Para analisar os 
efeitos do programa de treinamento na CF as voluntárias foram avaliadas pelo Suttle Walk Test (SWT), antes e após o protocolo 
de treinamento. Foi registrado a distância caminhada, o consumo de oxigênio (VO2) e a magnitude de redução da frequência 
cardíaca no 1º minuto de recuperação (FCrec) após o teste. Para determinação direta do VO2, o SWT foi realizado com analisador 
de gases, através de uma máscara facial. A análise estatística foi realizada pelo Teste t pareado ou Wilcoxon, conforme a prova 
de normalidade. O teste de Correlação de Pearson ou Spearman foi utilizado para verificar a linearidade dos dados, conforme 
apropriado. Resultados: Houve aumento significativo da distância caminhada no SWT após o protocolo de treinamento (799,32 
± 122,5m; 897,45 ± 89,1; p=0,005), assim como maior redução da FCrec (26,4 ± 13,4 bpm; 45,5 ± 10,0 bpm; p= 0,022). Quanto 
ao VO2 atingido no SWT, houve aumento após o treinamento (29,9 ± 3,3mL/kg/min; 32,4 ± 4,0mL/kg/min). Entretanto, esta 
diferença não foi estatisticamente significativa (p=0,063). Uma linearidade entre a distância caminhada e VO2 foi observada após 
a intervenção (r=0,64; p=0,048). Conclusão: Os resultados deste trabalho mostraram que 22 sessões de exercícios pelo método 
Pilates é suficiente para aumentar a capacidade funcional de mulheres jovens saudáveis, sendo uma alternativa para ganho de 
condicionamento cardiorrespiratório dessa população.

Palavras-chave: Pilates, consumo de oxigênio, capacidade funcional, atividade física.
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033 - EFEITOS DO TREINO DE BAIXA INTENSIDADE NA 
FUNÇÃO E MORFOLOGIA MUSCULAR DO MODELO 

DISTRÓFICO MDX MACHO E FÊMEA

RAFAELLA SOUTO ALVARENGA; DANIELLE CRISTINA FERNANDES; CATIANE PEREIRA 
FREITAS; ANDREA FERREIRA LEMES DE MORAIS; MURILO OLIVEIRA XAVIER; THAÍS 

GAIAD MACHADO

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Diamantina / Minas Gerais

RESUMO

Introdução: A Distrofia Muscular de Duchenne é uma doença hereditária e genética causada pela ausência da proteína 
distrofina no sarcolema, que tem como modelo experimental o camundongo mdx. Objetivo: Este estudo comparou o efeito do 
treino de baixa intensidade na força de preensão dos membros torácicos e morfologia muscular de camundongos distróficos (mdx) 
machos e fêmeas. Metodologia: Dezesseis camundongos mdx, 8 machos e 8 fêmeas iniciaram treino de baixa intensidade em 
esteira horizontal (9m/min, 30 minutos/dia, 3 vezes/semana, 8 semanas), com 8 semanas de idade. A velocidade foi aumentada 
gradativamente, entre as sessões de adaptação, sendo que a velocidade só era aumentada quando o animal era capaz de correr 
os dois minutos na velocidade anterior. Após o período de adaptação os animais iniciaram o treino de baixa intensidade onde 
eram colocados na esteira desligada e, em seguida, a velocidade era aumentada até atingir a velocidade de treino, começando a 
contagem do tempo a partir do momento em que a esteira atingia a velocidade de 9m/min. As medidas de massa corporal (P) e 
força de preensão dos membros torácicos (grasping-G) foram obtidas no tempo inicial (t0) e final (t1). Eutanásia seguida de coleta 
do material biológico foi realizada 24 horas após o último treino. Foi coletado o músculo tibial cranial (TC) no t1 para análise 
morfológica por coloração de hematoxilina-eosina e reação histoquímica com Picrossirius, para análise da fibrose muscular. A 
normalidade foi verificada pelo teste Shapiro-Wilk e os dados analisados pelo teste t pareado e independente. Resultados: Entre t0/
t1, a relação G/P dos entre os gêneros machos diminuiu significativamente (p=0,020) e, para as fêmeas, G/P se manteve (p=0,700). 
O grasping dos machos se manteve (p=0,258), e das fêmeas aumentou significativamente (p=0,022). O peso dos machos/fêmeas 
apresentou aumento significativo (p=0,000). Na morfologia foi verificada a presença de núcleos centrais, heterogeneidade das 
fibras e discreto infiltrado inflamatório nos machos/fêmeas. Não houve diferença entre os gêneros na porcentagem de fibras com 
núcleos centrais (p=0,224). Foi encontrado diferença entre os gêneros em relação à força de preensão no t1(p=0,068). Conclusão: 
O treino de baixa intensidade em esteira provocou alterações significativas na função motora nos animais distróficos machos, 
alterando a morfologia muscular igualmente nos machos/fêmeas.

Palavras-chave: Exercício em esteira, camundongo mdx, morfologia e função muscular.
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034 – EFEITOS HEMODINÂMICOS DO TREINO EM CICLO 
ERGÔMETRO EM PACIENTES NO PÓS-OPERATÓRIO DE 

CIRURGIA CARDÍACA

ANDRÉ LUIZ CORDEIRO; ALEXSANDRA F. N. BARBOSA; LARISSA P. LEITÃO; PRISCILA A. 
S. ARAUJO; SARAH CARVALHO

Faculdade Nobre – Feira de Santana / Bahia

RESUMO:

Introdução: A cirurgia cardíaca repara danos no coração, nas artérias ligadas a ele ou substitui este órgão. Por ser um 
procedimento complexo, exige uma atenção eficaz no pós-operatório, pois a influência cirúrgica leva a uma série de distúrbios 
funcionais, tanto respiratórios, quanto motores. A fisioterapia no pós-operatório de cirurgia cardíaca tem se destacado. Os pro-
cedimentos fisioterapêuticos geram pequenas alterações hemodinâmicas, sendo considerados seguros e podendo ser realizados 
na maioria dos pacientes. O cicloergômetro é utilizado para realizar exercícios passivos, ativos e resistidos com os pacientes, 
trazendo benefícios e podendo auxiliar no processo de recuperação funcional. Objetivo: Analisar as alterações hemodinâmicas 
do treino em cicloergômetro em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Materiais e métodos: Foi realizado um estudo 
quantitativo do tipo coorte prospectivo. A pesquisa foi realizada na Unidade de Internamento do Instituto Nobre de Cardiologia 
(INCARDIO). Após os critérios de inclusão e exclusão a amostra contou com 12 pacientes. Os pacientes foram submetidos 
ao treino em cicloergômetro durante 20 minutos, sendo mensuradas a PA, FR, SpO2 e FC, em três momentos: antes de iniciar 
o treinamento, 10 minutos após o início e logo após o término do treinamento. Análise estatística: O período de estudo foi de 
Junho a Agosto de 2013. Para algumas variáveis foi aplicado o teste T de Student para comparação de valores. O teste foi apli-
cado com 5% (cinco por cento) de significância ou 95% (noventa e cinco por cento) de confiabilidade. Em todas as análises, 
o p-value inferior a 0,05 foi considerado estatisticamente significante. Resultados: A amostra foi composta por 4 homens e 8 
mulheres com idade média de 51 anos.  A FR média no início do treino foi de 21,58 ipm (DP: ±4,89) e ao final foi de 25,16 ipm 
(DP: ±5,44), com um p-value de 0,0378. Com relação à FC média, no início do treino foi de 88 bpm (DP: ±15,78) e ao final do 
treino foi de 90,75 bpm (DP: ±17,09), com p-value de 0,0848. A SpO2 média, no início do treino foi de 94,91 % (DP: ±2,81) e 
ao final do treino foi de 95,33 % (DP: ±2,46), com um p-value 0,2449. A PAS média, no início do treino foi de 115,83 mmHg 
(DP: ±11,65) e ao final do treino foi de 116,66 mmHg (DP: ±12,31), com um p 0,2931. A PAD média, no início do treino foi de 
67,50 mmHg (DP: ±7,54) e ao final do treino foi de 69,16 mmHg (DP: ±9,00), com p de 0,2931. Conclusão: Com base no nosso 
estudo, podemos observar que apenas na frequência respiratória existiu uma variação estatística. Confirmando que a aplicação 
do cicloergomêtro em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca é viável e segura.

Palavras-Chaves: Fisioterapia; Cirurgia cardíaca; Cicloergomêtro
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035 - EFICÁCIA DA UTILIZAÇÃO DO KINESIO TAPING 
NA REDUÇÃO DA DOR MUSCULAR: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA

JANNA ALVES BRITTO PEIXOTO; UANDERSON SILVA PIROPO; CAMILA MORAES PINHEI-
RO; GISELE DOS SANTOS NASCIMENTO; TIAGO CÉSAR DOS SANTOS

Universidade Estadual dos Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia

RESUMO:

Introdução: O conceito de kinesio taping tem vindo a aumentar de modo popular, sendo projetada para imitar as proprie-
dades elásticas da pele humana. O criador dessa técnica propôs importantes efeitos terapêuticos: diminuição da dor, melhora da 
drenagem linfática e venosa sob a pele, alinhamento articular e melhora da amplitude articular. Tendo a possibilidade de aplicá-
-la a qualquer músculo ou articulação do corpo. A aplicação da KT está sendo muito utilizada para melhora do desempenho 
esportivo, assim como na prevenção de lesões. O dano muscular pode ocorrer em diferentes magnitudes dependendo do tipo de 
contração, com ênfase nas ações musculares excêntricas, tipo de exercício, principalmente o treinamento de força, velocidade 
de movimento, tempo de intervalo entre as séries, treinabilidade do indivíduo, acometendo principalmente iniciantes e lesões 
relacionadas a atividade laboral. Objetivo: realizar uma revisão da literatura a fim de identificar a eficácia do kinesio taping na 
redução da dor muscular. Metodologia: Estudo realizado por meio de levantamento bibliográfico nas bases de dados da Bireme, 
Pubmed, Scielo e PEDro, analisados cuidadosamente através de leitura crítica, exploratória, visando discutir a eficácia da técnica 
de Kinesio Taping na redução da dor muscular. Os critérios de inclusão para os estudos foram artigos que correlacionasse com a 
temática kinesio taping e dor muscular. Foram excluídos estudos que elucidavam outros tipos de tratamento, técnicas ou outras 
algias. Resultados: Foram encontrados 127 trabalhos dos quais apenas 16 correlacionavam-se com os critérios de inclusão, e 
assim feita uma análise sobre a eficácia da técnica de Kinesio Taping (KT). Conclusão: Diante da busca realizada, foi possível 
evidenciar a eficácia do Kinesio Taping no tratamento da dor muscular. Mostrando-se, dentro da maioria dos artigos referenciados, 
um efeito significativo na redução da dor muscular. Vale resaltar que há um número insuficiente de artigos sobre a temática, o 
que se torna um incentivo para a realização de novos estudos acerca do tema.

Palavras-chave: Kinesio Taping; dor muscular; tratamento; fisioterapia
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036 - ESTUDO COMPARATIVO DA ASSISTÊNCIA PRESTADA 
A MULHERES EM AMBIENTE HOSPITALAR E CENTRO DE 

PARTO NORMAL

MARCELIA GONÇALVES LOIOLA GOMES; LARISSA CONCEIÇÃO DIAS; LEIDINALVA MO-
REIRA PENHA; ELIANE CRISTINA DE ALVARENGA MELO.

Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) – Salvador / Bahia

RESUMO:

Introdução: No Brasil, mais de 95% dos partos são realizados em instituições hospitalares. Várias medidas vêm sendo 
adotadas em busca de um atendimento humanizado, que vise à promoção do parto e nascimento saudáveis e à prevenção da 
mortalidade materna e perinatal. Os Centros de Parto Normal (CPN) constituem uma estratégia para reduzir a mortalidade ma-
terna e perinatal, oferecendo uma assistência humanizada e de baixa intervenção. O profissional Fisioterapeuta contribui para 
maior humanização do ambiente de parto, dando suporte físico, emocional e utilizando técnicas não farmacológicas para alívio 
da dor. Objetivo: Descrever, comparar e correlacionar as diferenças entre a assistência ao parto em ambiente hospitalar e em 
CPN. Materiais e Métodos: Pesquisa quantitativa, a seleção da população estudada foi feita por meio do censo, e contou com 
20 mulheres. A coleta de dados foi realizada através de um questionário com perguntas relacionadas à: dados pessoais, parto, 
maternidade e acolhimento fornecido no CPN ou hospital. A análise dos dados foi feita através da descrição dos mesmos em 
frequência absoluta (n), percentual (%) para caracterização da população, e da análise estatística dos indicadores clínicos através 
do Teste Qui quadrado e do Teste de Fisher. Utilizou-se o software SPSS statistics 17. Resultados: Os resultados relacionados 
com a caracterização da população foram descritos na tabela 1. Entre os dois grupos, as variáveis avaliadas não apresentaram 
diferenças estatísticas (p>0,05) para os seguintes itens: direito a acompanhante, higiene do setor, liberdade de movimentação, 
técnicas não farmacológicas para alivio da dor, procedimentos utilizados, autorização de execução de procedimentos, respeito dos 
profissionais, clareza nas explicações. Porém, houve significância estatística (p≤0,05) para os itens: internação, tempo de espera 
para atendimento e alimentação. Conclusão: Os dados apresentam uma diferença significativa em alguns dos itens analisados, 
sugere-se que o ambiente do CPN oferece uma assistência mais humanizada e de menor intervencionismo quando comparado ao 
ambiente hospitalar, vale ressaltar que nos CPN estudados o profissional Fisioterapeuta se fazia presente, o que provavelmente 
contribuiu para a diferença nos resultados. Porém, são necessários estudos com amostras maiores para detectar diferenças de 
uma maneira mais eficaz.

Palavras-Chaves: Parto, Ambiente, Humanização, Fisioterapia.
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037 - EXTENSORES DE QUADRIL COMO PREDITORES DA 
VELOCIDADE FUNCIONAL DE MARCHA EM MULHERES 

IDOSAS

MARY HELLEN MORCELLI; LUCIANO FERNANDES CROZARA; NISE RIBEIRO MARQUES; 
CAMILLA ZAMFOLINI HALLAL; MAURO GONÇALVES; MARCELO TAVELLA NAVEGA

Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Rio Claro / São Paulo 
Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Marília / São Paulo

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – Uberlândia / Minas Gerais

RESUMO:

Introdução: Redução da força muscular e da taxa de desenvolvimento de força (TDF) dos membros inferiores pode re-
duzir a velocidade de marcha e comprometer a mobilidade em idosos. Desta forma, é clinicamente importante determinar qual 
articulação do membro inferior é considerada como melhor preditor da velocidade funcional da marcha (≥ 1.22 m/s) em idosos. 
Objetivo: Comparar o torque e a TDF dos flexores (QF) e extensores de quadril (QE), flexores (JF) e extensores de joelho (JE), 
dorsiflexores (DF) e flexores plantares (FP) entre mulheres idosas que possuem velocidade funcional de marcha e mulheres idosas 
com baixa velocidade de marcha e determinar qual articulação é a melhor preditora da velocidade funcional de marcha. Materias 
e métodos: Trinta e uma mulheres idosas foram divididas em dois grupos conforme velocidade da marcha em solo, mulheres 
idosas com baixa velocidade de marcha (VB; < 1.22 m/s, n=15) e mulheres idosas com velocidade funcional de marcha (VF; ≥ 
1.22 m/s, n=16). A força muscular e a TDF dos QF, QE, JF, JE, DF e FP foram avaliadas em um dinamômetro isocinético alea-
toriamente. Os voluntários realizaram três contrações isométricas máximas, que foram mantidas por cinco segundos, com trinta 
segundos de intervalo entre elas. Esse protocolo foi utilizado para todas articulações avaliadas. A análise estatística foi realizada 
utilizando a análise multivariada da variância, correlação de Pearson, análise discriminante funcional e curvas de Características 
de Operação do Receptor (curva ROC). O nível de significância para todos os testes estatísticos foi p < 0,05. Resultados: VB 
tiveram em média 25%, 37%, 33%, 34% e 16% menor TDF para QF, QE, JF, JE e DF respectivamente que VF. O pico de tor-
que para QE, JF e JE foi 28%, 15% e 14% significativamente menor em VB quando comparados a VF. A análise discriminante 
mostrou que o QE tem maior sensibilidade (86,7%) e especificidade (81,3%) para identificar pessoas com baixa velocidade de 
marcha. A área da curva ROC (0,825) e a correlação de Pearson (r2: 0,425; p=0,017) confirmam esse achado. O valor de corte 
do torque extensor de quadril para predizer os participantes dos grupos de acordo com a velocidade de marcha é 1,26 Nm/kg. 
Conclusão: Menor TDF do QF, QE, JF, JE e DF parece influenciar a velocidade de marcha em mulheres idosas. Menor TDF 
pode ser determinada por menor velocidade para produzir torque e/ou menor torque e pode resultar em comprometimentos na 
velocidade de marcha. Entre as articulações do membro inferior, o torque do QE foi a melhor preditor da velocidade funcional 
em mulheres idosas. QE são importantes para propulsão do corpo para cima e para frente durante a marcha e exercem importante 
papel em atividades funcionais como levantar e sentar da cadeira e subir e descer degraus.

Palavras-chaves: idosos, força muscular, membro inferior, marcha
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038 - FATORES ERGONÔMICOS E PSICOSSOCIAIS E 
PIORES QUEIXAS DE DOR EM MEMBRO SUPERIOR E/
OU CERVICAL EM TRABALHADORES USUÁRIOS DE 

COMPUTADOR

ALINE MENDONÇA TURCI; CAMILA GORLA NOGUEIRA; MICHELLI BELOTTI BERSANETTI

Centro Universitário de Araraquara (UNIARA) – Araraquara / São Paulo

RESUMO

Introdução: Desordens nos membros superiores e/ou cervical (CANS - Complaints of arms, neck and/or shoulders) são 
definidas como queixas musculoesqueléticas não atribuídas a trauma agudo ou a desordens sistêmicas, são frequentes entre tra-
balhadores usuários de computador e descritas como distúrbios ocupacionais que levam ao absenteísmo no trabalho e redução na 
produtividade. O Maastricht Upper Extremity Questionnaire (MUEQ-Br) é uma ferramenta capaz de avaliar aspectos ergonômi-
cos e psicossociais específico para estes colaboradorese para as CANS. Objetivo: Verificar a relação entre a pior queixa de dor 
encontrada na amostra estudada e fatores ergonômicos e psicossociais de trabalho através do MUEQ-Br. Método: A amostra foi 
composta por 60 trabalhadores usuários de computador de um campus universitário do setor privado. Estes colaboradores respon-
deram ao MUEQ-Br, que contempla 8 domínios (posto de trabalho, postura corporal, controle do trabalho, demanda de trabalho, 
pausas, ambiente de trabalho, suporte social e queixas). Destes colaboradores, observou-se  28 assintomáticos (GA – 31,21 anos 
/IC:4,59-14,68) e 32 relataram a presença de CANS, sendo subdivididos em grupos quanto a pior queixa e analisados separada-
mente para cada domínio e pontuação total do questionário. Para a análise estatística da diferença entre os grupos foi utilizado 
ANOVA para dados não paramétricos (Kruskal-Wallis) e o pós teste de Dunn (p<0.05) através do pacote estatístico GraphPad 
Prism 5. Ressalta-se que o estudo obteve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (nº 399305/2013). 
Resultados: Não foi verificada diferença estatística ao analisar os domínios posto de trabalho, controle do trabalho, demanda de 
trabalho, pausas, ambiente de trabalho e suporte social. Foi verificada diferença estatística na pontuação total do questionário e 
nos domínios queixa e postura. Na pontuação total e no domínio queixas o GA (T-37,68 IC:33,58-41,78/Q-3,46 IC:3,07-3,86) foi 
significativamente diferente do grupo que a pior queixa era em pescoço – GP (T-60,79 IC:49,99-71,59/Q-16,00 IC:11,48-20,52), 
diferente da pior dor em ombro – GO (T-59,46 IC:51,38-67,54/Q-19,08 IC:15,37-22,79) e diferente da pior queixa em mão – GM 
(T-85,67 IC:115,40-55,94/Q-30,67 IC:16,07-45,26), entretanto não diferiu estatisticamente da pior dor em antebraço – GT, nem 
os grupos de dor quando comparados entre si. No domínio postura apenas o GO (P- 15,15 IC:12,63-17,67) foi diferente estatisti-
camente do GA (P-9,75 IC:8,29-11,21).  Conclusão: Os resultados obtidos demonstram que os colaboradores que apresentaram 
pior queixa de dor em ombro exibiram maior pontuação no domínio postura corporal, sugerindo que esta, esteja relacionada à 
alterações na postura adotada no trabalho e com aspectos ergonômicos.

Palavras-chave: MUEQ, Trabalhadores Usuários de Computador, CANS, Dor
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039 - FISIOTERAPIA NO PROGRAMA DE CONTROLE DA 
ASMA E DA RENITE ALÉRGICA EM FEIRA DE SANTANA - 

BA

MARCELA C. DE ALMEIDA PINHEIRO; DEISIANE DE OLIVEIRA ARAÚJO; MÁRCIO COSTA 
SOUZA

Faculdade Nobre de Feira de Santana – Feira de Santana / Bahia

RESUMO:

O SUS ordena o cuidado com a saúde em níveis de atenção, que são de baixa, média e alta complexidade. Essa estru-
turação visa à melhor programação e planejamento das ações e dos serviços do sistema de saúde. Neste contexto assistencial, 
os fisioterapeutas estão aptos a desenvolver seu exercício profissionalem todos os níveis de atenção à saúde. Desta forma, este 
trabalho tem por objetivo entender o papel do fisioterapeuta atuam Programa de Controle da Asma e da Renite Alérgica (ProAR) 
em Feira de Santana-BA. Materiais e Métodos: A abordagem dessa pesquisa é qualitativa e quantitativa, baseada na análise 
documental disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana, dados do DATASUS e entrevistas com os 
fisioterapeutas que ProAr. Resultados: O ProAR foi criado em função da alta prevalência de asma e por constituir um problema 
de saúde pública, com a finalidade de controlar a asma e renite alérgica, reduzir o número de atendimentos em serviços de emer-
gência, hospitalizações e as mortes provenientes por asfixia. Neste programa o fisioterapeuta realiza atividades nos três níveis 
de atenção, pois além do tratamento e educação do usuário, o mesmo atua capacitando outros profissionais da rede de atenção 
básica para o diagnóstico e tratamento dos portadores de asma persistente, leve e moderada, porque só são encaminhados para 
o ProAR os pacientes com asma grave. O tratamento realizado consiste em aliviar o broncoespasmo, ajudar na remoção das 
secreções, melhorar o padrão respiratório e treinar posturas especificas para controlar a dispnéia. Outra ação realizada é a inalo-
terapia associada a padrões ventilatórios huffing e reeducação diafragmática, manobras de higiene brônquica como a vibração, 
flutter e a cinesioterapia associada ao padrão respiratório freno labial, apresentando assim bons resultados evidenciados através 
da diminuição nos índices de hospitalizações por asma após a implantação do programa, pois em 2004 apresentou quatrocentas 
hospitalizações e em 2012 foram cento e vinte (Gráfico 01). Conclusão: Desta forma, a fisioterapia tem papel relevante na di-
minuição de internações dos pacientes portadores de asma e renite alérgica, pois é o profissional que mantem maior contato com 
o paciente durante o tratamento. No entanto, esse projeto encontra-se limitado por falta de apoio e de recursos necessários para 
que o programa continue assegurando os resultados. 

 Gráfico 01: Hospitalização por asma em Feira de Santana - BA

                                          Fonte: DATASUS (2013)
           
Palavras-chave: Fisioterapia, Asma, Renite alérgica 
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040 - GLICEMIA, COLESTEROL E TRIGLICERÍDEOS EM 
IDOSOS NÃO FRÁGEIS E FRÁGEIS RESIDENTES EM 

COMUNIDADE

THAÍS VIANA DE SOUZA; WANDERLEY MATOS REIS JÚNIOR; JOSÉ AILTON OLIVEIRA 
CARNEIRO; MARCOS HENRIQUE FERNANDES; RAPHAELA DE SOUZA SAMPAIO; RAVE-

NA BARRETO DE OLIVEIRA BARROS

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia

RESUMO:

INTRODUÇÃO: A Fragilidade tem sido considerada uma síndrome comum ao envelhecimento, que gera diminuição da 
homeostase, tornando o organismo mais vulnerável a efeitos adversos. Ela pode ser demonstrada por meio de um ciclo de even-
tos, que a partir de um fator ativador desencadeia uma cascata de desregulação a vários sistemas, inclusive o neuroendócrino, o 
que torna o indivíduo frágil. As alterações neuroendócrinas podem alterar as medidas de glicemia, colesterol e triglicerídeos em 
indivíduos idosos e gerar sinais clínicos e sintomas que caracterizam a síndrome e constituem, então, marcadores importantes a 
serem investigados. OBJETIVO: Comparar as medidas de glicemia, colesterol e triglicerídeos em idosos não frágeis e frágeis 
residentes em comunidade. METÓDOS: O estudo é descritivo, analítico, com corte transversal, de base populacional e domiciliar. 
A população foi de idosos comunitários de Lafaiete Coutinho, de 60 anos ou mais. O instrumento foi baseado no questionário 
da Pesquisa Saúde, Bem Estar e Envelhecimento - SABE, incluindo o Questionário Internacional de Atividade Física– IPAQ e a 
Escala de Depressão Geriática de Yersavage - GDS 15, bem como, aferiu-se as medidas de glicemia, triglicerídeos e colesterol 
através do aparelho Accutrend Plus system. Para a análise estatística adotou-se p-valor <0,05, com intervalo de 95% de confiança. 
RESULTADOS: A prevalência de fragilidade foi de 23,8% para frágil e 76,2% para não frágil. As demais variáveis qualitativas 
do estudo são descritas na tabela 1. Na tabela 2 é possível identificar que as médias para os valores de glicemia, colesterol e trigli-
cerídeos dos indivíduos não frágeis e frágeis. Quando comparados à relação entre ambas as variáveis, observa-se que não houve 
diferença estatística entre eles. CONCLUSÃO: As populações de indivíduos não frágeis e frágeis não se diferem estatisticamente 
quanto aos valores de glicemia, colesterol e triglicerídeos.

TABELA 1. Análise descritiva das variáveis qualitativas do estudo. Lafaiete Coutinho-BA, Brasil, 2014.
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TABELA 2: Comparação entre os grupos não frágil e frágil em relação aos valores séricos de glicemia, colesterol e triglicerídeos.

* teste de Mann Whitney; DP – desvio padrão

Palavras Chave: Idoso Fragilizado; Glicemia; Colesterol; Triglicerídeos
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041 - HOMICÍDIOS NO ESTADO DA BAHIA E SEUS 
DETERMINANTES SOCIOECONOMICOS

HENIKA PRISCILA LIMA SILVA; ADRIANA ALVES NERY; CEZAR AUGUSTO CASOTTI; SILAS 
DOS SANTOS MARQUES; JÉSSICA DE OLIVEIRA PEREIRA

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia
Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia

RESUMO:

Introdução: O crescimento da mortalidade por causas violentas tem sido objeto de preocupação entre pesquisadores da 
saúde coletiva, gestores e sociedade como um todo. As mais diversas técnicas têm sido utilizadas, na perspectiva de esclarecer as 
dimensões do problema, compreender os determinantes a nível coletivo e identificar grupos e populações de risco, contribuindo, 
assim, para o controle desta que se tornou a grande preocupação mundial. Objetivo: A partir da hipótese de que a violência ho-
micida está intimamente associada às condições socioeconômicas, o presente estudo teve como objetivo analisar os homicídios 
e os fatores a eles associados por Regionais de Saúde. Materiais: Trata-se de uma pesquisa de desenho ecológico, transversal 
de caráter descritivo-analítico que utilizou como unidade de análise as 31 Regionais de Saúde do Estado da Bahia, Brasil para o 
ano de 2010. Para seleção da causa das mortes foram utilizadas informações dos óbitos cuja causa básica possui a denominação 
de “agressões”, que engloba os códigos X85 a Y09 da 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Os dados 
sóciodemográficos foram obtidos do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Resultados: Em todas as 
Regionais as agressões por meio de arma de fogo representaram a principal causa de morte no ano de 2010, em indivíduos do 
sexo masculino, jovens entre 20 e 29 anos, de cor parda e com 4 a 7 anos de escolaridade. Os maiores coeficientes de mortalidade 
por homicídio forma encontrados nas Regionais de Eunápolis, Itabuna, Salvador, Ilhéus e Teixeira de Freitas, onde a regional 
de Salvador apresentou o maior risco relativo masculino (RR=15,21%). As correlações entre as taxa de homicídio e variáveis 
sóciodemográficas através do teste de Sperman, foram estatisticamente significantes, exceto em relação à Gini da renda, propor-
ção de famílias com água de poço, com casa de taipa, sem tratamento de água, taxa de analfabetismo e pessoas com menos de 
15 anos sem instrução.  As correlações mais fortes foram encontradas entre taxa de desemprego (r=0,6202), grau de urbanização 
(r=0,7601), proporção de famílias com água pública (r= 0,5331), com lixo coletado (r=0,8153) e população masculina em número 
absoluto (r=0,6028). Conclusão: Os resultados apontam para o fato de que existem importantes diferenças de mortalidade entre as 
Regionais de Saúde baianas, atentando para o crescente número de mortes por arma de fogo entre os jovens, do sexo masculino, 
com pouca escolaridade, o que demonstra a gravidade do problema e a necessidade de políticas integradas para seu enfrentamento.

Palavras-chave: Violência, Homicídio, Fatores Socioeconômicos, Análise Estatística.
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042 - IMPACTO DA DOR OSTEOMUSCULAR NA 
QUALIDADE DE VIDA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA 

REDE PÚBLICA

HENIKA PRISCILA LIMA SILVA; JOCINEI FERREIRA CONSTÂNCIO; SILAS DOS SANTOS 
MARQUES; JÉSSICA DE OLIVEIRA PEREIRA; JAMILE DA SILVA BOMFIM

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia
Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia.

RESUMO:

Introdução: Diante do fato de que a atividade desenvolvida pelo cirurgião-dentista pode exigir posturas inadequadas, 
uso de força excessiva e repetitividade de forma a repercutir na sua saúde e qualidade de vida desses profissionais. Objetivo: 
procurou-se conhecer o impacto dos sintomas osteomusculares na qualidade de vida dos cirurgiões-dentistas da rede pública de 
Jequié-BA. Materiais e Métodos: A pesquisa se caracterizou como transversal de caráter descritivo, com amostra do tipo não 
probabilística por conveniência.  O universo do estudo foi composto por 20 de um total de 35 cirurgiões-dentistas da rede pública 
de saúde de Jequié-BA que aceitaram participar do estudo e que atendem em escolas públicas, Centros e Unidades de Saúde. Para 
a coleta de dados foram utilizados três instrumentos, o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares, um questionário com 
dados sócio-demográficos e ocupacionais e o Questionário Genérico de Qualidade de Vida SF-36. Os resultados foram analisados 
por meio do programa SPSS versão 16.0, calculando-se as freqüências, médias e desvio-padrão. Resultados: Após análise dos 
dados, foi observado que as regiões anatômicas mais afetadas pelos sintomas osteomusculares foram a coluna cervical com 90% 
(n=18) das queixas. Na análise do SF-36 o domínio Aspectos Sociais (80,62) foi o melhor avaliado, entretanto, os domínios mais 
prejudicados foram Vitalidade (47,25), seguido por Saúde Mental (65,20). Conclusão: Os resultados corroboram a hipótese do 
nexo causal entre a atividade exercida e conseqüente comprometimento da qualidade de vida devido à ocorrência de sintomas 
osteomusculares, o que leva a crer que a classe de cirurgiões-dentistas pertence ao grupo exposto a risco considerável de adquirir 
algum tipo de Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho, Qualidade de Vida, Cirurgião-Dentista.
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043 - IMPORTÂNCIA DO PERFIL LEUCOCITÁRIO DE 
PACIENTES COM FIBROMIALGIA NO PROCESSO 

DE PENSAMENTO E TOMADA DE DECISÃO CLÍNICA 
FISIOTERAPÊUTICA

PRISCILA CONCEIÇÃOFARIA; ANGÉLICA CRISTINA SOUSA FONSECA; CECÍLIA MEIRE-
LES; LORENA RODRIGUES TERRA DA SILVA; RAIMISSON VIEIRA SILVA; ANDREI PEREI-

RA PERNAMBUCO

Centro Universitário de Formiga (UNIFOR-MG) – Formiga / Minas Gerais 

RESUMO

Introdução: A fibromialgia é caracterizada pela presença de dor crônica, generalizada e uma constelação de outros sintomas 
que se associam a dor, como: distúrbios do sono, fadiga, sintomas somáticos e sintomas cognitivos. Até o momento a fisiopa-
tologia da fibromialgia não foi completamente elucidada o que dificulta o processo de pensamento e tomada de decisão clínica 
por parte dos profissionais da saúde, incluindo os fisioterapeutas. Estudos prévios já evidenciaram alterações significativas em 
alguns marcadores da atividade imunológica em pacientes com fibromialgia. Essas alterações podem sugerir uma desregulação 
dos mecanismos imunomoduladores nestes pacientes e baseando-se nestas alterações a estratégia de tratamento fisioterapêutico 
pode ser ajustada e por consequência apresentar melhores resultados. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar 
o perfil leucocitário de pacientes com fibromialgia e controles saudáveis. Metodologia: Foi realizado um estudo observacional, 
transversal, com a participação de 26 mulheres com fibromialgia e 15 mulheres saudáveis, com faixa etária e IMC semelhantes. 
Para obtenção dos dados foi realizado um hemograma completo em um laboratório de análises clínicas. A análise da homogenei-
dade dos dados foi realiza por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov e a análise das diferenças intergrupos por meio do teste de 
T independente para os dados paramétricos e teste de Mann-Whitney para os dados não paramétricos. Os testes foram realizados 
no Software GraphPad Prism v.5.0, com nível de significância ajustado para α = 0,05. Resultados: Os pacientes com fibromialgia 
apresentaram níveis significativamente elevados de leucócitos globais (5827 ± 580,9) quando comparados aos controles saudáveis 
(7473 ± 483,4), com valor de p = 0,024. Contudo, quando os leucócitos foram analisados separadamente não houve diferenças 
significativas entre os níveis encontrados em pacientes e controles. Conclusão: Estes resultados podem indicar a existência de 
uma atividade imunológica em andamento, mesmo que de baixo potencial, o que apóia a hipótese de envolvimento do sistema 
imunológico na fisiopatologia da fibromialgia. Diante destas informações o processo de pensamento e tomada de decisão clínica 
por parte de fisioterapeutas deve ser repensado e ajustado a fim de se combater não apenas os sintomas da fibromialgia, mas 
principalmente, suas causas.

Palavras-chave: Fibromialgia. Fisiopatologia. Leucócitos. Fisioterapia.
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044 - INTERNAÇÕES HOSPITALARES E PERCEPÇÃO DE 
SAÚDE EM IDOSOS: ESTUDO MONIDI

MARILIA MAIA; SAULO VASCONCELOS ROCHA; SAULO SACRAMENTO MEIRA; LELIA RE-
NATA CARNEIRO VASCONCELOS

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia

RESUMO:

INTRODUÇÃO: As mudanças na estrutura etária da população impactou a forma de organização e estrutura do sistema 
de saúde. Nesse cenário, os programas passam ser voltados para demandas emergências e intensivas, envolvendo maiores custos, 
com tratamentos mais prolongados e recuperação lenta. A auto-percepção de saúde apresenta-se como uma avaliação subjetiva 
do estado de saúde. Essa medida tem sido frequentemente associada  a mortalidade, morbidade e a frequência que utilização 
dos serviços de saúde. OBJETIVO: Avaliar a associação entre a frequência de internações hospitalares e a percepção de saúde 
em idosos. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo de corte-transversal realizado no município de Ibicuí – BA 
como parte do projeto de monitoramento da saúde de idosos de um município de pequeno porte: ESTUDO MONIDI. A amostra 
representativa foi constituída por 310 idosos, selecionados aleatoriamente. Foram incluídas informações sobre características 
sociodemográficas, internações hospitalares nos últimos 12 meses por todas as causas e internações hospitalares por diabetes ou 
doenças cardiovasculares, auto-percepção de saúde (Como o senhor/ senhora avalia o seu estado de saúde?). Na análise dos dados 
foram utilizados procedimentos da estatística descritiva e medidas de associação para variáveis categóricas (teste qui-quadrado) 
com p≤0.05. RESULTADOS: A frequência de internações hospitalares nos últimos 12 meses foi de 25,2 % por qualquer causa 
e 4,2% por doenças cardíacas ou diabetes. A prevalência global de percepção negativa do estado de saúde (regular/ruim/muito 
ruim) foi de 61,6 % A frequência de internações hospitalares nos últimos 12 meses foi maior entre os indivíduos com percepção 
ruim (41%) (no caso de internações por qualquer causa) e entre os com percepção regular (40%) (no caso de internações por 
diabetes ou doenças cardiovasculares). A associação entre internações hospitalares e percepção de saúde foi estatisticamente 
significante (p<0.001). CONCLUSÃO: Indivíduos que foram internados nos doze meses anteriores apresentaram uma percepção 
mais pessimista do seu estado de saúde.Recomenda-se a utilização da medida do estado de saúde auto-referido como instrumento 
de triagem  do estado de saúde de idosos.

Palavras Chave: Saúde do Idoso, Serviços de Saúde para Idosos, Envelhecimento
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045 - METODO KLAPP AUMENTA EQUILÍBRIO POSTURAL 
EM ADOLESCENTES COM ESCOLIOSE IDIOPÁTICA

LUANA KARINA DE ALMEIDA NASCIMENTO; BIANCA SANTOS CARVALHO; ANA FLÁVIA 
SANTOS REIS; SILVIA LETÍCIA ALVES DO NASCIMENTO; MYLLENA MELO OLIVEIRA; 

MIBURGE BOLÍVAR GÓIS JÚNIOR

Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Lagarto / Sergipe

RESUMO:

O Método Klapp foi desenvolvido em 1940 por Rudolph Klapp e consiste no treino de habilidade postural, o qual estimula 
a propriocepção, mobilização articular e alongamento muscular em diferentes posturas desafiadoras. A Escoliose Idiopática do 
Adolescente (EIA) é um desvio tridimensional da coluna vertebral com deformidades em rotação, onde ações articulares biomecâ-
nicas intervertebrais promovem rotações dos corpos vertebrais para o lado convexo da curvatura, causando desequilíbrio postural. 
A EIA ocorre durante o período inicial da puberdade e é mais frequente em meninas que meninos. O objetivo do presente estudo 
foi comparar o equilíbrio postural estático em adolescentes com EIA submetidos à terapia do Método Klapp (36 sessões-3h por 
semana) e adolescentes EIA submetidas ao tratamento com o colete de Milwaukee (primeiros 3 meses). O presente estudo clínico 
recrutou 67 adolescentes do sexo feminino, as quais foram alocadas em dois grupos. Grupo MK (31 EIA com ângulo de Cobb 
entre 30° e 45°e Grupo OR (36 colete de Milwaukee) pareadas por idade (14,2±3,4 e 14,4±2,1 anos), peso (56,2±2,5 e 61,3±3,6 
Kg) e IMC (22,4±1,3 and 23,7±1,2 Kg/m2), respectivamente. Foram avaliados os parâmetros de Centro de Gravidade Anterior 
(CGA), Centro de Gravidade Posterior (CGP), Centro de Gravidade Direito (CGD) e Centro de Gravidade Esquerdo (CGE) em 
ambos os grupos antes e após tratamento conseguinte através do aparelho de baropodometria - Buratto Advance Technology®. 
Os dados foram expressos em (M±DP) através dos testes T de Student´s pareado, e de Fisher para comparar fatores de confun-
dimento. (SPSS 15.0). O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de Sergipe. Antes do tratamento não 
foram encontradas diferenças significativas nos parâmetros CGA (MK 53,1±2,4 vs. OR 52,2±2,0 p=0,847), CGP (MK 44,0±2,1 
vs. OR 44,6±1,6 p=0,982), GCR (MK 47,3±3,0 vs. OR 46,1±2,2 p=0,841) e GCE (MK 42,2±1,7 vs. OR 42,6±1,3 p=0,921). 
Após tratamento foram encontradas diferenças significativas nos parâmetros CGP (MK 38,3±2,1 vs. OR 42,1±1,6 p<0,001) e 
CGR (MK 39,3±3,0 vs. OR 44,1±2,2 p<0,001), mas não em parâmetros CGA (MK 52,1±2,4 vs. OR 52,2±2,0 p=0,917 e CGE 
(MK 41,8±1,7 vs. OR 42,4±1,2 p=0,907). O estudo sugere que o Grupo MK obteve melhora no controle postural após tratamento 
comparado ao Grupo OR somente nos parâmetros CGP e CGD. Essa melhora pode ser explicada porque o Método Klapp utiliza 
exercícios tridimensionais.

Palavras-Chave: Método Klapp, Escoliose Idiopática do Adolescente, Baropodometria, Controle Postural.



 Página - 70

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 6 • Número 6 • JUL/AGO/SET de 2014

046 - NÍVEIS PLASMÁTICOS DE CITOCINAS 
INFLAMATÓRIAS COMO NORTEADORES DO 

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PARA A SÍNDROME 
DA FIBROMIALGIA

ANGÉLICA CRISTINA SOUSA FONSECA; PRISCILA CONCEIÇÃO FARIA; LORENA RODRI-
GUES TERRA DA SILVA; RAIMISSON VIEIRA SILVA; CECÍLIA MEIRELES; ANDREI PE-

REIRA PERNAMBUCO

Centro Universitário de Formiga (UNIFOR-MG) – Formiga / Minas Gerais

RESUMO

Introdução: A Fibromialgia (FM) é uma síndrome caracterizada pela presença de dor crônica e generalizada, acompanhada 
de outros sintomas como: ansiedade, depressão, fadiga e distúrbios do sono. Até o momento sua fisiopatologia é incompreendida. 
O principal método de tratamento é o farmacológico, entretanto, as condutas não farmacológicas vêm se destacando, dentre elas 
os programas de educação em saúde (PES). No entanto, não é sabido se os benefícios proporcionados pelos PES se estendem 
às alterações bioquímicas e fisiológicas ou se estão confinados apenas às percepções subjetivas das participantes. Objetivos: O 
objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da Escola Inter-Relacional de Fibromialgia (EIF), um modelo de PES específico para 
a FM, sobre os níveis plasmáticos de algumas citocinas inflamatórias (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF, IFNγ, e IL-17A). Material 
e métodos: Participaram do estudo 58 mulheres com FM, estas foram subdivididas em dois grupos: pacientes tratadas (PT; 
n=27) e pacientes não tratadas (PNT; n=31). O grupo PT foi submetido à 11 semanas de intervenção, enquanto o grupo PNT 
serviu de controle positivo. Os níveis plasmáticos das sete citocinas foram avaliados antes e imediatamente após o término da 
intervenção. As análises estatísticas foram realizadas no software Graphpad Prism v.5.0 com nível de significância ajustado para 
0,05 (p≤0,05). Resultados: A EIF induziu aumento significativo nos níveis plasmáticos das duas citocinas anti-inflamatórias 
analisadas: IL-4 (p=0,01) e IL-10 (p=0,01) assim como a razão citocinas anti-inflamatórias / citocinas pró- inflamatórias (p=0,04). 
Os níveis plasmáticos das citocinas pró-inflamatórias (IL-2, IL-6, TNF, IFNγ e IL-17A) não sofreram alterações significativas. 
Conclusão: Pacientes com FM podem ser beneficiados clinicamente pela participação em PES como a EIF. O benefício propor-
cionado pelos PES não se limita apenas à percepção subjetiva dos pacientes medida por meio de questionários, mas também, 
por meio de alterações bioquímicas e fisiológicas. Deste modo, a fisioterapia poderia se utilizar com mais frequência deste tipo 
de intervenção seja para prevenir, promover ou recuperar a saúde dos envolvidos.

Palavras-chaves: Fibromialgia; Fisiopatologia; Educação em Saúde; Citocinas.
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047 - O PAPEL DA FISIOTERAPIA COM PACIENTE PÓS 
RESSECÇÃO DE TUMOR CEREBRAL NA UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA- RELATO DE CASO

IZABELA THAÍZE SOUZA CONCEIÇÃO

Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) – Cachoeira / Bahia

RESUMO

Introdução: Tumores malignos ou benignos, com envolvimento da base do crânio, constituem um dos problemas mais difí-
ceis no manuseio cirúrgico das neoplasias da cabeça e pescoço. Estes tumores não são diferentes dos outros tipos histopatológicos 
encontrados nesta região, porém produzem dificuldades terapêuticas devido à proximidade com a órbita, cérebro, dura-máter, seios 
venosos meníngeos, artéria carótida interna e nervos cranianos. Objetivo: Descrever a abordagem fisioterapêutica no paciente pós 
cirúrgico de tumor cerebral acometendo suas funcionalidades e necessitando de cuidados especiais. Descrição do caso: paciente 
pós cirúrgico de tumor cerebral sendo admitida no unidade de terapia intensiva necessitando de cuidados fisioterapêuticos e de 
uma equipe multiprofissional devido ao grau da lesão ter sido muito grave e ter o diagnóstico de gestação de 8 semanas. Realizan-
do o monitoramento dos sinais vitais e realizando a cinesioterapia para trazer o benefícios através da mobilidade Evolução: Os 
resultados após realizadas as intervenções mostravam de imediato em questão a saturação de oxigênio, não tendo mais evolução 
na sua melhora no tratamento da paciente. Conclusão: A fisioterapia apresentou uma grande importância na UTI, pois tem um 
grande papel de maneira colaborativa a toda equipe multiprofissional, mostrando grande eficácia no tratamento dos pacientes ali 
admitidos. Realizando desde a montagem do ventilador mecânico até o manuseio todos os dias utilizado pelo paciente, realizando 
também atividades como cinesioterapia passiva e higiene brônquica para a melhora do quadro cínico do paciente.

Palavras Chaves: tumor cerebral, pós-cirúrgico, hemodinâmica e fisioterapia
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048 - O PAPEL DO FISIOTERAPEUTA DESPORTIVO 
NOS CLUBES E SUA RELAÇÃO COM A EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR, UMA REVISÃO

MARITHANNA NOGUEIRA DE ARAGÃO SILVA; TÁSSIA PEIXOTO RIBEIRO; CÁSSIO PREIS 
M. SC.; LUIZ BERTASSONI NETO  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) – Curitiba / Paraná

RESUMO:

Introdução: O Futebol tem sofrido muitas mudanças nos últimos anos, principalmente em função das exigências físicas 
cada vez maiores, o que obriga os atletas a trabalharem perto de seus limites máximos de exaustão tendo assim uma maior pre-
disposição ás lesões. Objetivo: O principal propósito deste trabalho é analisar o papel de fisioterapeutas trabalhando em times 
profissionais de futebol, bem como sua inserção dentro da equipe interdisciplinar. Métodos: Uma revisão literária científica foi 
conduzida acessando relatórios literários diversos sobre o assunto, incluindo as bases de dados MEDLINE, LILACS e SCIE-
LO, além de pesquisa em jornais e revistas nacionais e internacionais. Resultados: As bases de dados localizaram apenas dois 
artigos de revisão sistemática sobre o tema abordado. A maioria deles relacionava o papel do fisioterapeuta agindo nas quatro 
grande áreas: prevenção, cuidado emergencial, reabilitação funcional e retorno à atividade. Conclusão: Há pouca informação 
em relação ao papel de fisioterapeutas dentro da equipe interdisciplinar. A falta de estudos, juntamente com o papel não definido 
do fisioterapeuta no time, pode contribuir para a existência de diferenças entre as áreas de ação de fisioterapeutas esportivos. 
Assim, esforços sobre pesquisas futuras devem ser feitos a fim de se compreender o real papel do fisioterapeuta como membro 
integral da equipe interdisciplinar, sendo reconhecido e respeitado por todos os outros profissionais da saúde.

Palavras-chaves: Fisioterapia. Esportes. Reabilitação. Ferimentos e Lesões
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049 - O PERFIL DOS USUÁRIOS AMPUTADOS NO SERVIÇO 
DE REABILITAÇÃO FÍSICA DE UMA UNIVERSIDADE DO 

SUL DO BRASIL: Ano 2014

ALIS OLIVA ALBERTON; ANGELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA; EUNICE MARIA VICCA-
RI; RAFAEL KNIPHOFF DA SILVA; CAMILA HERTZ FLORES; ANGELO HOFF

Universidade de Santa Cruz do Sul – Santa Cruz do Sul / RS

RESUMO:

INTRODUÇÃO: Na cidade de Santa Cruz do Sul - RS a Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) abriga o Serviço 
de Reabilitação Física (SRFis). Este Serviço atende usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) das Coordenadorias Regionais 
de Saúde da Região dos Vales (Rio Pardo, Jacuí, Taquari) contabilizando 68 municípios.  A parceria firmou-se para concessão 
de órteses, próteses, meios de locomoção e para a reabilitação de seus usuários, sejam amputados ou neurologicamente compro-
metidos.  OBJETIVO: Verificar o perfil dos usuários amputados do SRFis no ano de 2014. MATERIAIS E MÉTODOS: Esta 
pesquisa é do tipo estudo de grupo a partir de uma busca realizada em base de dados do SRFis.   Ao chegar no Serviço o usuário é 
acolhido pela equipe da triagem que realiza sua avaliação, e neste caso, para os amputados são verificadas as condições do coto e 
este é encaminhado para fase de pré-protetização com ênfase no enfaixamento e cuidados diários com o coxim terminal. Quando 
necessário este tem acompanhamento da equipe multiprofissional (Psicologia, Enfermagem, Serviço Social, Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiologia e Medicina). Após a maturação do coto os usuários são encaminhados para realização das medidas e confecção 
de suas próteses na oficina ortopédica contratada. Na sequência, ocorre a fase de pós-protetização, ou treino de marcha, e tem 
respaldado e proporcionado melhores condições de marcha e adaptação dos usuários a sua nova (ou substituição de) condição 
protética. RESULTADOS: No presente ano, foram atendidos no SRFis 77 amputados de membro inferior, destes 57,1% são   
transtibiais, 37,7% transfemurais e 5,2% outras amputações (parciais de pé, desarticulações, etc). Quanto à etiologia 45,5% de 
causa vascular e 40,3% traumática, ficando 14,3% por causas diversas. 66,2% são homens e 33,8% mulheres, na faixa etária de 
46 a 60 anos. Quanto ao uso de meios de locomoção aproximadamente 15,6% utiliza essa ferramenta de apoio. Deste número, 
75 foram protetizados, os demais não apresentaram condições clinicas (obesidade mórbida e/ou alterações cardiorrespiratórias 
associadas à idade). CONCLUSÃO: Diante disto, podemos comprovar que o perfil de 2014, quanto às etiologias das amputações, 
vai ao encontro da literatura clássica da área e os trabalhos que vem sendo realizados por diferentes segmentos acadêmicos.  Mas 
há necessidade de avançar na questão de sensibilizar os usuários quanto a importância da participação nas atividades realizadas 
pelo  SRFis e dessa forma  proverem de um aperfeiçoamento na adaptação e condição de uso à prótese e consequentemente 
melhora na qualidade de vida.

Palavras chave: amputação traumática; próteses; membro inferior; qualidade de vida. 
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050 - O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO ATRELADO 
A DOENÇA DE PARKINSON E OS BENEFÍCIOS DA 
HIDROTERAPIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

JANNA ALVES BRITTO PEIXOTO, KATARINE CARDOSO OLIVEIRA, LARA DE ANDRADE 
GUIMARÃES, MAIARA VANESSA MACÊDO, NIL ELISSON SANTANA

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB  

RESUMO

Introdução: O envelhecimento é um processo degenerativo que ocorre no organismo de forma geral, o que pode ocasionar 
o número de possibilidade do surgimento de afecções neurodegenerativas como a doença de Parkinson. A doença de Parkinson 
é descrita como uma doença neurológica degenerativa, que tem grande impacto na qualidade de vida dos acometidos. Sabe-se 
que um programa de atividade física impacta positivamente, na vida do paciente, aumentando a sua independência funcional. 
Objetivos: Definir os principais métodos hidroterápicos utilizados na pratica clinica para proporcionar maior qualidade de vida, 
retardar os sintomas da Doença de Parkinson. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, onde foram pesquisados artigos 
nas bases de dados, Pubmed, Capes, Scopus, Cochrane e Scielo, nos últimos anos com os descritores: processo de envelhecimento, 
benefícios da hidroterapia, Parkinson. Resultados: A maioria dos estudos mostraram resultados satisfatórios, utilizando técnicas 
hidroterápicas como Halliwick, além de Isostretching no meio aquático. A flexibilidade, o aumento de amplitude de movimento, 
equilíbrio, melhora na aptidão física e qualidade de vida foi observado nos estudos. Conclusão: De acordo com a maioria dos 
estudos pesquisados foi possível concluir que quando a água se encontra aquecida os resultados mostraram-se potencialmente 
positivos. Além disso, as referências obtidas na literatura demonstraram que a hidroterapia é uma grande aliada no tratamento 
para a doença de Parkinson, proporcionando maior qualidade de vida as pessoas acometidas. 

Palavras-chave: envelhecimento, hidroterapia; parkinson; fisioterapia.
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051 - PADRÃO DA INGESTA DIÁRIA DE ÁGUA 
E PREVALÊNCIA DE EXERCÍCIO FÍSICO EM 
UNIVERSITÁRIOS DO RECÔNCAVO BAIANO

IZABELA THAIZE SOUZA CONCEIÇÃO; LARISSA MENDES; SAULO VINICIUS CHAVE; RO-
CELIA TEIXEIRA RODRIGUES; JÉSSICA MAYSA DE ARAÚJO GALDINO; PAULA MONTAG-

NA

Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) – Cachoeira / Bahia

RESUMO

Introdução: A adoção de hábitos saudáveis é essencial para a manutenção da saúde e prevenção de enfermidades, espe-
cialmente as não transmissíveis. Entre estes hábitos destacam-se a prática regular de exercícios físicos e a ingesta da quantidade 
adequada de água. No entanto, a maioria das pessoas não ingere diariamente a quantidade necessária de água e até mesmo des-
conhecem a quantidade que deveriam ingerir. Objetivos: verificar a prevalência da prática regular de Exercício Físico (EF) entre 
universitários da FADBA, que estão cursando a disciplina de Princípios de Vida Saudável (PVS) em 2014, averiguar a quantidade 
de água que eles consomem/dia, identificar o conhecimento deles a respeito da quantidade diária de água a ser ingerida, e se 
carregam consigo diariamente recipiente com água de forma a garantir sua hidratação. Metodologia: estudo epidemiológico, 
transversal, descritivo e quantitativo. Uma das atividades propostas na disciplina de PVS é a aquisição de hábitos saudáveis e a 
participação e elaboração de um Programa Pessoal de Implementação de Estilo de Vida. Em virtude disso, os alunos preencheram 
um questionário a respeito dos seus hábitos de vida para que conheçam quais aspectos da sua saúde precisam ser adquiridos, 
melhorados ou mantidos. E os que assinaram o TCLE compõem a população deste estudo. Resultados: participaram 70 alunos 
dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia  e Psicologia. Com média de idade de 22 anos e a maioria do sexo feminino, 77%. Den-
tre eles, 36%, não praticam nenhum tipo de EF e 64% praticam algum EF. Dos praticantes, 51% (23) praticam mais de 3 vezes/
semana, 24,5% (11) 03 vezes/semana e 24,5% (11) menos de 03 vezes/semana. Assim, se considera praticante regular de EF 
apenas 75,5%, cujo a minoria realiza por menos de 30 minutos. A maioria deles, 44% ingere menos de 06 copos de água/dia e 
97% conheceram o cálculo que quantifica o quanto de água se deve ingerir/dia na disciplina de PVS. Além disso, cerca de 50% 
carregam esporadicamente e 5% nunca levam algum recipiente consigo para ter água sempre a mão ao longo do dia. Considerando 
que o estudante passa um longo período envolvido em atividades escolares e nem sempre se ausenta para hidratar-se, ter água 
consigo facilita a hidratação corporal. Conclusão: O estudo aponta um número significativo de sedentários 36%, que engrossa 
quando consideramos que 24,5% dos alunos praticam EF menos de 03 vezes/semana. Esta é uma população jovem e que está 
exposta aos riscos que o sedentarismo pode provocar, se não houver mudança de atitude quanto aos hábitos de vida. Beber água 
num padrão adequado não faz parte deste grupo estudado. No entanto, a disciplina de PVS é uma excelente oportunidade para 
incentivar os alunos a desenvolverem esses hábitos essenciais para a manutenção da vida e da saúde. 

Palavras-Chaves: Hábitos de Vida, Estilo de Vida, Água, Exercício Físico.
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052 - PARA NÃO CAIR DE MADURO: PREVENÇÃO DE 
QUEDAS EM IDOSOS RESIDENTES NA COMUNIDADE

KASSIA BATISTA GUEDES; PAOLA MARIA DOS REIS COSTA; FERNANDA GONTIJO COR-
RÊA; LARISSA RAPHAELA DE SOUZA VELOSO; DENISE MOURÃO FALCI; PAULA ARYA-

NE BRITO ALVES

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Diamantina / Minas Gerais

RESUMO

Introdução: O aumento do número de idosos no Brasil pode ser explicado pelo aumento da expectativa de vida dos in-
divíduos, o que pode estar relacionado às condições de vida da população. Este crescente envelhecimento traz à tona grandes 
desafios para as políticas públicas, especialmente aquelas voltadas à atenção da saúde desse grupo. Dessa forma a queda, que é 
um evento multifatorial, que constitui um dos problemas de saúde mais preocupantes entre os idosos, podendo levar à redução da 
mobilidade e independência, o que por sua vez pode resultar em processo de deterioração física, novo evento, aumento do risco 
de institucionalização e predisposição ao evento fatal. Objetivo: Promover educação em saúde quanto à prevenção de quedas 
entre idosos junto à população idosa, familiares, cuidadores e equipe de saúde de uma Unidade Básica de Saúde do município de 
Diamantina/MG.  Metodologia: Projeto realizado no Centro de Saúde Bela Vista no município de Diamantina MG. Participam 
da execução quatro alunas do curso de Fisioterapia que foram capacitadas para realização das tarefas propostas. Após identifica-
ção dos idosos, foram realizadas visitas domiciliares objetivando apresentação do projeto, convite à participação, avaliação do 
perfil do idoso, histórico de quedas, observação do ambiente doméstico e o registro de itens que podem expor o idoso ao risco 
de quedas. Esta avaliação subsidiará a elaboração de material didático que será apresentado em uma oficina realizada na UBS 
Bela Vista. Em seguida será elaborada e ministrada uma palestra no território de abrangência do Centro de Saúde Bela Vista com 
o intuito de prevenir as quedas. Resultados: Foram coletadas no banco de dados da UBS as informações de 255 idosos. Nem 
todos os idosos, entretanto, foram cadastrados no projeto alguns por já haverem falecido e outros por recusa. Foi observado que 
grande parte dos idosos moram sozinhos, ainda são ativos e saudáveis, poucos relataram quedas. A maioria dos idosos mostrou 
satisfação ao participar do projeto.  Considerações Finais: Espera-se uma redução na prevalência de quedas, taxas de internação, 
morbidade e mortalidade por quedas entre os idosos do território do Centro do Bela Vista. Espera-se que os alunos aprendam a 
lidar com o indivíduo e com a comunidade de forma criativa e integral, verificando a realidade do usuário, podendo intervir de 
forma segura, resolutiva e cooperativa com o mesmo.

Palavras chaves: quedas, prevenção, idosos e segurança.
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053 - PATOLOGIAS MAIS PREVALENTES ENTRE CIGANOS 
RESIDENTES EM MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DA BAHIA, 

BRASIL

ARINE ARAÚJO MARQUES; CAMILA REGO AMORIM; ANA CLÁUDIA CONCEIÇÃO DA SIL-
VA; BRUNO GIL DE CARVALHO LIMA

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia.
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública – Salvador / Bahia. 

RESUMO

Introdução: A principal característica da ação governamental no Brasil se resume à má distribuição dos recursos existentes, 
que acabam não atingindo os grupos sociais mais vulneráveis. (Rocha, 2001). Em grupos minoritários, como a etnia cigana, que 
possui características culturais próprias, permitindo-lhes construir uma identidade peculiar, a vulnerabilidade costuma acentuar-
-se, em especial ao acesso aos serviços de saúde, deixando-os mais expostos à contração de doenças. (Dein, 2006 e Ayres, 2006).  
Objetivo: Este estudo teve como objetivo identificar as principais patologias que acometem a população cigana residente em 
municípios do Sudoeste da Bahia, Brasil. Metodologia: Estudo de corte transversal, quantitativo, multicêntrico. Recorte do 
Projeto-mãe intitulado “Condições de saúde da população cigana na Bahia, Brasil”. População composta por 1285 indivíduos 
com idade ≥ 12 anos. Amostra aleatória 461 indivíduos. Amostra estratificada por municípios: 27 indivíduos (Itagibá, Barra do 
Rocha, Ubatã). Amostra de estudo: 17 indivíduos. Instrumento de coleta de dados contendo informações sociodemográficas, 
ocupacionais, estado de saúde, e outras. A análise e processamento dos dados foram realizados mediante o programa Statistical 
Package for the Social Sciences – SPSS.  Resultados: Dentre as doenças apresentadas pelos ciganos estudados, verificaram-se 
que o sarampo (29,4%), a alergia (29,4%) e o câncer de pele (29,4%), tiveram a maior prevalência. Conclusão: Pôde-se concluir 
que as doenças mais prevalentes entre os ciganos foram o sarampo, a alergia e o câncer de pele, e que medidas devem ser toma-
das, bem como políticas públicas devem ser implementadas para que haja uma maior assistência à essa população, diminuindo 
os casos de tais patologias.

Palavras-chave: Saúde dos ciganos; vulnerabilidade; patologias em ciganos.
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054 - PERCEPÇÃO DAS MULHERES ATENDIDAS NA 
UBS COM RELAÇÃO À ASSISTÊNCIA NO PUERPÉRIO 

IMEDIATO
FRANCISCO ROBSON OLIVEIRA; ANA PAULA DOS SANTOS VIANA; ELENILDE LOPES LI-

CAR; AMANDA VIRGÍNIA DA SILVA OLIVEIRA

Faculdade Adventista da Bahia – Cachoeira / Bahia

RESUMO

Introdução: o período puerperal inicia-se ao final do parto, prolongando-se por seis a oito semanas. É um período de inten-
sas e importantes modificações maternas, corporais e psíquicas. Nesse contexto a importância da visita após o parto a (UBS) é 
essencial para identificar situações de riscos ou possíveis problemas, para que se possam adotar medidas adequadas. Objetivos: 
verificar a percepção das mulheres atendidas na UBS com relação à assistência no puerpério imediato. Materiais e Métodos: foi 
realizado um estudo de natureza quantitativa. A pesquisa foi feita em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Zona Rural do 
Município de Cachoeira-BA. A população do estudo foi composta de 20 mulheres, com idade de 18 a 33 anos, que pariram no 
período de janeiro a setembro de 2014. A pesquisa se deu através da coleta de informações nas UBS relacionadas aos critérios 
de inclusão da pesquisa, posteriormente foi realizada uma visita à casa das participantes na companhia do agente de saúde para 
aplicação do questionário. Os dados foram coletados através de um questionário quantitativo. A análise dos dados foi realizada 
através do software PSPP 0.7.5 versão para Windows. 

Resultado:

Tabela- Referente à visita puerperal na unidade básica de saúde.

Com base nesses resultados observa-se que a maioria da população pesquisada visitou a UBS, ou outros serviços, visando 
elucidar as necessidades em relação aos cuidados com o recém-nascido. Os resultados demonstram também que a visita é bem 
aproveitada para se orientar quanto à amamentação, deixando a desejar em aspectos importantes, como orientação aos cuidados 
dos pontos, reabilitação física do assoalho pélvico, orientações quanto à diástase abdominal etc. Conclusão: concluímos que com 
a visita puerperal, é possível esclarecer as principais duvidas e queixas que as mulheres tiveram em relação ao período puerperal, 
como vacinação do bebê, recuperação do parto e amamentação. Observa-se através dos resultados que existe uma preocupação 
imediata com relação ao recém-nascido, porém, esse é um momento onde a equipe deve aproveitar a oportunidade para orientar 
em relação a outros aspectos, como: fortalecimento do assoalho pélvico, diminuição da diástase abdominal, complicações rela-
cionadas à amamentação, etc. Dai a importância da inserção do fisioterapeuta na UBS. São necessárias intervenções que visem 
um cuidado mais globalizado, faz-se importante novas pesquisas para maior elucidação de dados referentes ao puerpério. 

Palavras chaves: UBS, puerpério, amamentação, fisioterapia.
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055 - PERCEPÇÃO DAS MULHERES ATENDIDAS PELO SUS 
COM RELAÇÃO À ASSISTÊNCIA NO PRÉ-NATAL

JANEKELY PONTES DE OLIVEIRA; ALINE SILVA TEIXEIRA; LEIDINALVA MOREIRA PE-
NHA; ELIANE CRISTINA ALVARENGA MELO

Faculdade Adventista da Bahia (FDBA) – Cachoeiro / Bahia

RESUMO:

Introdução: O período gestacional é para muitas mulheres, um dos momentos mais intensos e significativos da sua vida. 
Nesse contexto, assistência pré-natal é um importante componente da atenção à saúde das mulheres no período gravídico-puerperal. 
Objetivos: Analisar a percepção das mulheres atendidas pelo SUS com relação à assistência pré-natal. Metodologia: O estudo 
é de natureza qualitativa e quantitativa. A pesquisa foi realizada em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Zona Rural do 
Município de Cachoeira-BA. O grupo pesquisado era composto por 32 mulheres, sendo que 20 estiveram dentro dos critérios de 
inclusão, com idade entre 18 a 33 anos. Para coleta de dados, no primeiro momento foi realizada uma visita na UBS para colher 
informações das participantes referentes à pesquisa; em um segundo momento foi feito a visita à casa das participantes na com-
panhia do agente comunitário de saúde para aplicação do questionário.  Os dados foram coletados através de um questionário 
qualitativo e quantitativo. A análise dos dados foi realizada através do software PSPP 0.7.5 versão para Windows e transcrição 
dos dados empiricos. Resultado: A escolaridade materna mostrou associação significativa com a qualidade da atenção pré-natal, 
já que 70% das entrevistadas possuem ensino superior completo ou incompleto. Em relação à preferencia inicial do parto, 65% 
revelou preferencia pelo parto vaginal. Quando questionadas quanto à decisão pela via de parto, observou-se que 40%, de fato 
decidiram. A atenção pré-natal foi considerada adequada em 95% e inadequado em 5% dos casos. Quanto às informações rece-
bidas sobre o trabalho de parto, 80% afirmaram ter sido informada, e 20% consideraram que não foram orientadas da maneira 
apropriada. Já para os sinais de risco 85% afirmaram terem sido orientadas, e 15% relataram não ter sido conscientizada. Quanto 
ao profissional de saúde ouvir suas queixas, 95% se sentiram ouvidas. O ambiente físico foi considerado adequado por 80% das 
participantes. Conclusão: Os resultados obtidos mostraram que as mulheres foram bem orientadas durante seus pré-natais.  As 
gestantes apresentaram-se bem esclarecidas, acredita-se que isso se deve ao fato da maioria possuir nível superior completo e 
incompleto, pois a UBS está inserida em um local universitário, onde existe atuação intensa de cursos de saúde como: fisioterapia, 
enfermagem e psicologia. Além de projetos de extensão universitária que objetivam a conscientização das gravidas frente aos 
seus direitos, preparação física e emocional para o parto e acompanhamento fisioterapêutico durante todo o processo gravídico 
e puerperal.  

Palavras-chave: pré-natal, assistência, gravidez, SUS. 
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056 - PERCEPÇÃO DE UNIVERSITÁRIAS SOBRE A 
MENSTRUAÇÃO

IZABELA THAÍZE SOUZA CONCEIÇÃO; MARIVALDA MIRANDA; ISABELLA MONTAGNA 
IAMAMOTO; TAÍSE DE JESUS GALVÃO DOS SANTOS; KARINA GRACE DE OLIVEIRA; 

PAULA MONTAGNA

Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) – Cachoeira / Bahia

RESUMO:

Introdução: A menarca refere-se à chegada da primeira menstruação. O fato é que o silêncio da família e a falta de co-
municação podem tornar esse momento doloroso e interferir na percepção que a mulher terá sobre a menstruação ao longo da 
vida. Objetivos: conhecer a percepção das universitárias sobre a menstruação, seu significado, bem como a idade da menarca; 
e saber se houve orientação prévia à menarca e qual a sua fonte. Metodologia: Pesquisa de campo, epidemiológica, descritiva, 
transversal e de abordagem quantitativa, realizada no campus da FADBA no Recôncavo Baiano. Os dados foram coletados por 
meio de um questionário e a amostra foi composta por universitárias do curso de Fisioterapia. Após aprovação do CEP se deu a 
coleta de dados. Foram convidadas a participar mediante a assinatura do TCLE e excluídas as grávidas, nutrizes, menopausadas, 
histerectomizadas e em uso de medicamento que impedisse o sangramento menstrual. Resultados: Participaram 54 (44% das 
123 universitárias matriculadas), com faixa etária entre 17 e 30 anos, perfazendo uma média de idade de 20,7 anos, que aceitaram 
participar e atenderam aos critérios de inclusão. Apesar da maioria, 78%, não gostar de menstruar, somente 28% considerou a 
menstruação como um fenômeno negativo. No entanto, 72% delas consideraram-na como um fenômeno positivo, pois relataram 
que é um processo natural essencial. E ainda 96% a considerou como um sinal de saúde. No entanto, se pudessem escolher entre 
continuar ou parar, mais da metade, 58%, escolheriam não menstruar mais. Isso mostra que apesar do significado positivo de 
saúde que elas atribuíram, o ato de menstruar possui uma conotação negativa e ambivalente, associada a desconfortos, já que 70% 
considera os sintomas que sentem antes de menstruar como anormais. A maioria relatou que sofre de algum desconforto como 
cólicas e sintomas pré-menstruais. Apesar disso, 61%, nunca procurou ajuda para tratar destes problemas e 44% nunca foram ao 
ginecologista. A média de idade da menarca foi de 12 anos e 65% afirmam que não tiveram nenhum preparo sobre e para esse 
momento. Das que obtiveram alguma informação, as fontes foram as seguintes: algum familiar (41%), amigos (20%), televisão 
(15%) e escola (13%). Finalmente, 70% sentiu-se assistida inadequadamente, de forma superficial e insuficiente. Conclusão: A 
maioria não foi orientada em relação à menarca, e apesar de não gostarem de menstruar, elas encaram a menstruação de forma 
positiva. No entanto, se pudessem escolher, escolheriam não menstruar mais. Há vulnerabilidades provenientes da conotação 
adquirida sobre a menarca, originadas, provavelmente da falta de informação adequada e isso contribuiu para um significado 
ambivalente e carregado de negatividade. Fato que também pode ser atribuído em decorrência de uma cultura que não valoriza 
o diálogo e o conhecimento do corpo.

Palavras-chave: Percepção, Menarca, Menstruação, Universitárias.
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057 - PERCEPÇÃO QUANTO A ASSISTÊNCIA DURANTE O 
TRABALHO DE PARTO E PARTO DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE EM UMA CIDADE DO RECÔNCAVO BAIANO

KARLA MAYNE DA SILVA REIS; DAIANE OLIVEIRA DA SILVA; LEIDINALVA MOREIRA PE-
NHA; ELIANE CRISTINA DE ALVARENGA MELO

Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) – Cachoeira / Bahia.

RESUMO

Introdução: O parto, além de ser considerado um evento fisiológico importante, trata-se de um momento de transição em 
que a mulher que era filha torna-se mãe e, finalmente, irá pela primeira vez, olhar para o seu bebê que durante 9 (nove) meses 
esteve em seu ventre.  Dá à mulher a oportunidade de reviver seu próprio nascimento e de renascer como mulher, além de nascer 
como mãe 1,2.  O objetivo deste trabalho é avaliar a percepção quanto à assistência durante o trabalho de parto e parto do Sistema 
Único de Saúde em uma cidade de Recôncavo Baiano. Metodologia: O estudo de natureza qualitativa e quantitativa, tendo como 
objeto de estudo, mulheres que estiveram em contato com as UBS durante o pré-natal e que pariram em maternidades públicas e 
voltaram a utilizar as UBS no puerpério.  A análise estatística foi feita por meio do programa PSPP versão 0.7.5 para Windows 7, 
para organizar e interpretar, construindo tabelas objetivando a melhor compreensão dos dados. Resultados: A população estudada 
caracteriza-se em sua maioria parda, 55%, o nível de escolaridade apresenta-se 35% para ensino superior completo e incompleto, 
a média de idade foi de 26,25±4,48. Dessas pacientes 55% tiveram a presença de acompanhante.  A via de parto dessas pacientes 
caracteriza-se com 60% via vaginal. A grande parte dessas pacientes sofreram violência e em sua maioria psicológica 85% e 
15% apontou algum tipo de violência verbal sofrida por meio da equipe. Quanto à clareza nas explicações recebidas pela equipe, 
35% relataram que obtiveram boa clareza; 40% consideram clareza excelente. Conclusão: Os dados apresentados revelaram que 
assistência prestada foi considerada pelas puérperas de boa a ótima.  Visto que as mulheres consideraram esse momento um marco 
muito importante para vida delas, torna-se imprescindível a sensibilização para a importância desse momento. Mesmo que para 
o profissional esse momento do dia-a-dia seja algo costumeiro, a relação entre gestante – profissional pode contribuir tornando a 
vivência desse momento positiva ou negativa.

Palavras chave: Assistência, Parto, Equipe multiprofissional, Sistema Único de saúde. 
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058 - PREVALÊNCIA DE DOR LOMBAR EM GRADUANDOS 
DE FISIOTERAPIA

CLÉIA LIMA ROCHA; CLAUDIO HENRIQUE MEIRA MASCARENHAS; RICARDO MAZZON 
SACHETO; TALITA MOREIRA ROCHA

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia

RESUMO:

Introdução: Os graduandos do curso de fisioterapia que cursam o estágio supervisionado estão mais vulneráveis a desenvol-
ver dor lombar devido às exigências do sistema musculoesquelético que a profissão exige no desenvolvimento de suas atividades 
profissionais. Objetivo: Verificar a prevalência de dor lombar em graduandos do curso de fisioterapia. Materiais e Métodos: 
Este estudo é de cunho transversal, descritivo, de caráter exploratório, com abordagem quantitativa, realizado com 38 discentes 
do Curso de Fisioterapia de uma universidade estadual da Bahia - Brasil, realizado em 2014. A coleta de dados foi realizada por 
meio de um questionário autoaplicável, composto por dados sociais, informações sobre as atividades desenvolvidas pelos par-
ticipantes e a Escala Visual Analógica (EVA), para quantificar e registrar a intensidade de dor. Os dados do questionário foram 
analisados através do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 16.0. Para realização da estatística descritiva 
foram utilizados os procedimentos de frequências absolutas e relativas, média e desvio padrão (DP). Resultados: Foram obtidos 
os seguintes dados sociais e informações a cerca das atividades desenvolvidas: 81,6% eram do sexo feminino; idade entre 20 e 
29 anos, onde 55,3% possuíam idade igual ou inferior a 23 anos; 89,5% não possuíam atividade paralela à graduação; 84,2% não 
realizavam exercícios de aquecimento antes dos atendimentos; 78,9% não tinham período de descanso entre os atendimentos; 
60,5% praticavam exercícios físicos em horário de lazer; 81,6% dos acadêmicos referiram dor lombar nos últimos 12 meses, e 
57,9% nos últimos 7 dias. Nos últimos 12 meses, a dor de intensidade moderada foi a mais prevalente com 54,8%, e nos últimos 
7 dias foi a dor de intensidade leve, com 54,5% das queixas. O sexo feminino foi o mais acometido, com 90,9% dos casos, sendo 
que as áreas de atuação com maior porcentagem de dor referida pelos participantes foram a neurologia/geriatria (27,3%), pediatria 
(27,3%) e traumatologia/ortopedia (18,2%). Conclusão: Diante dos resultados obtidos, a alta frequência de dor lombar no sexo 
feminino pode ser elucidada pelo fato de que as mulheres são maioria nas amostras dos estudos, além da baixa estatura e peso, 
o que acaba dificultando o auxílio a pacientes maiores e mais pesados. Ademais, as áreas de atuação citadas correspondem às 
que possuem as maiores exigências físicas, devido ao grau de dependência e perfil físico dos pacientes, que demandam grandes 
esforços, muitas vezes executados em má postura. Ao término, foi constado um elevado percentual de prevalência de dor lombar 
em graduandos do Curso de Fisioterapia.

Palavras-chave: Dor lombar; Prevalência; Fisioterapia; Estudantes.
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059 - PREVALÊNCIA DE DOR MUSCULOESQUELÉTICA E 
FATORES ASSOCIADOS EM FISIOTERAPEUTAS

CLÉIA LIMA ROCHA; CLAUDIO HENRIQUE MEIRA MASCARENHAS; RICARDO MAZZON 
SACHETO; TALITA MOREIRA ROCHA

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia

RESUMO:

Introdução: O impacto do trabalho sobre a saúde tem sido investigado em diversas categorias profissionais. Os estudos 
apontam o fisioterapeuta como um dos profissionais da área da saúde que mais sofrem cargas físicas durante suas atividades 
de trabalho. Objetivo: Este estudo objetivou verificar a prevalência de dor musculoesquelética em fisioterapeutas, bem como 
sua relação com os fatores sociodemográficos e ocupacionais. Materiais e Métodos: O estudo é de caráter descritivo-analítico, 
com delineamento transversal, realizado na cidade de Jequié - Bahia, com 77 fisioterapeutas. A coleta foi realizada através de 
um questionário autoaplicável, constituído por questões relacionadas aos fatores sociodemográficos, ocupacionais e musculo-
esqueléticos. Os dados foram analisados utilizando o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 16.0. 
Resultados: De acordo com as análises das variáveis sociodemográficas, observou-se que a média de idade dos profissionais 
investigados foi de 29,7 (± 4,5) anos, 69,6% dos indivíduos eram do sexo feminino, 57,0% não possuíam união conjugal estável, 
sendo 89,8% dos profissionais especialistas em alguma área. Em relação às atividades ocupacionais, verificou-se que o tempo de 
atuação profissional foram de 5 anos ou menos (64,1%), sendo que 61,5% possuíam uma carga horária de trabalho diária igual 
ou inferior a 8 horas. O local de trabalho predominante foram as clínicas de fisioterapia (64,1%). A área de atuação profissional 
revelou que 62,0% dos profissionais trabalhavam com fisioterapia convencional. Independentemente da região afetada, 62,0% 
dos fisioterapeutas relataram a presença de dor musculoesquelética nos últimos 7 dias, sendo que 66,7% correspondiam ao sexo 
feminino e 50% ao sexo masculino, e 84,8% nos últimos 12 meses, sendo 85,2% do sexo feminino e 83,3% do sexo masculino. 
As regiões mais acometidas nos últimos 12 meses foram pescoço (64,6%), lombar (48,1%) e punhos/mãos/dedos (48,1%), sendo 
que houve 33,3% de afastamentos, e 33,3% de procura por assistência à saúde devido a essa sintomatologia. Constatou-se também 
a associação estatisticamente significativa entre a presença de sintomas nos últimos 12 meses e profissionais que atuavam apenas 
nas clínicas de fisioterapia (p= 0,002). Conclusão: Pode-se observar altos percentuais da presença de dor musculoesquelética 
em fisioterapeutas, principalmente no sexo feminino. Esses sintomas foram responsáveis por afastamento de boa parte desses 
profissionais das suas atividades, bem como, compôs um importante fator para a procura por assistência à saúde.

Palavras-chave: Fisioterapeutas; Transtornos traumáticos cumulativos; Dor; Saúde do trabalhador.
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060 - PREVALÊNCIA DE LESÕES 
MUSCULOESQUELÉTICAS EM ATLETAS DO TIME DE 

FUTEBOL BAHIA DE FEIRA NA TEMPORADA 2010

TÁSSIA PEIXOTO RIBEIRO; MARITHANNA NOGUEIRA DE ARAGÃO SILVA; FABIANO LEI-
CHSERING SILVA

Faculdade Adventista de Fisioterapia da Bahia – Cachoeira / Bahia.
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia.

RESUMO

Introdução: O estilo do futebol hoje empregado pelos gerentes de clube e a mídia levam os jogadores a praticarem o es-
porte em seus limites de exaustão, contribuindo para a predisposição de lesões futebolísticas. Objetivo: Este estudo teve como 
objetivo analisar a prevalência de lesões musculoesqueléticas em atletas do time de futebol Bahia de Feira durante a temporada 
de 2010. Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal com análise descritiva. Foi realizado um levantamento retrospectivo 
das lesões que ocorreram durante a temporada de futebol entre os meses de janeiro a maio de 2010 dentro do Campeonato Baiano 
2010. Participaram da pesquisa 22 jogadores do time de futebol Bahia de Feira, os atletas eram todos do sexo masculino e a faixa 
etária variou entre 18 a 30 anos. Resultados: A diferenciação dos jogadores é marcada pelas características individuais podendo 
assim ser correlacionada com a posição dos mesmos. Quanto a altura os zagueiros são 8,16% maiores que os laterais (p=0,03). 
Apresentam também os zagueiros 20,14% maior peso que os laterais (p=0,01). Ao se comparar o percentual de gordura obtiveram-
-se os zagueiros 29,23% maior em relação aos atacantes com (p=0,02). Para o percentual de Massa Corporal Magra (MCM) os 
zagueiros apresentam 3,69% mais em relação aos atacantes (p=0,02). Quanto ao percentual de peso muscular verifica-se que os 
laterais têm 10,45% mais em relação aos zagueiros (p=0,03), e 10,85% dos atacantes a mais em relação aos zagueiros (p=0,02). 
Já o percentual de peso residual os laterais apresentam 20,14% em relação aos zagueiros (p=0,01). Quando ao peso de gordura 
confere-se que os laterais apresentaram 66,38% em relação aos zagueiros (p=0,02), e estes apresentaram 60,04% em relação aos 
atacantes (p=0,008). Quanto ao peso de MCM os laterais (81,63%) em relação aos zagueiros (p=0,02). Com referência ao peso 
muscular os zagueiros têm um valor maior (10,56%) quando comparado com os laterais (p=0,02). Quanto ao peso residual os 
zagueiros (36,61%) obtiveram maior significância em relação aos laterais (p=0,01). Finalmente a dobra cutânea axilar média 
dos zagueiros em relação aos meias apresentaram 34,33% (p=0,03), já em referência dos zagueiros em relação aos atacantes 
apresentaram foram 43,56% (p=0,01). Conclusão: Considerando fatores como o custo do tratamento para a reabilitação de uma 
lesão, o tempo durante o qual o atleta fica afastado da prática e o risco de consequências mais graves em longo prazo é importante 
identificar e adotar procedimentos que reduzam a ocorrência, a recorrência e a gravidade das lesões associadas a participação 
no esporte. A redução pode ser descrita com equipamentos qualificados e modelos de treinamento específicos para cada posição 
dos jogadores respeitando a individualidade de todos e os seus respectivos limites.

Palavras-Chave: Fisioterapia desportiva, Futebol, Lesões no futebol.
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061 - QUALIDADE DE VIDA DO CUIDADOR DE PACIENTE 
COM PARALISIA CEREBRAL E A SUA VISAO DIANTE DO 

TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO

HENIKA PRISCILA LIMA SILVA; VICTOR ALBERTASSI VAILANT; JAIZA BRITO MUELLER 
BOTELHO SILVA; SILAS DOS SANTOS MARQUES; JÉSSICA DE OLIVEIRA PEREIRA 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia
Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia

RESUMO:

Introdução: Paralisia cerebral é definida como um grupo de distúrbios não progressivos que ocorrem no cérebro em de-
senvolvimento durante a fase fetal ou durante os primeiros meses de vida. O nascimento de uma criança portadora desse tipo de 
deformidade constitui para os pais um evento desastroso, e estes desempenham um papel muito importante no tratamento das 
mesmas, que é realizado de maneira informal, através do convívio no dia a dia, e que acontece em sua grande maioria, no lar. 
Objetivo: Portanto, esse trabalho visa avaliar a qualidade de vida do cuidador de paciente com paralisia cerebral baseado nas 
percepções do mesmo frente ao tratamento fisioterapêutico. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de caso, que se deu 
na cidade de Eunápolis-Bahia, convergindo para a clínica escola de fisioterapia das Faculdades Integradas do Extremo Sul da 
Bahia a partir de uma seleção das mães que ali frequentam. A coleta de dados foi feita mediante a aplicação do questionário de 
Sobrecarga do Cuidador Burden Interview (BI) e duas questões elaboradas pela pesquisadora. O estudo foi aprovado pelo CEP/
UESB. Resultados: Foram investigadas quatro mães de crianças com paralisia cerebral onde todas mostraram possuir grau de 
sobrecarga entre moderado a severo. Este nível de sobrecarga se deve ao fato dessas mães não possuírem nenhum tipo de auxilio 
durante os cuidados diários ao filho. Isso remete ao sentimento de superproteção e confiança na qualidade do cuidado que as mães 
dispensam aos seus filhos. Em relação à percepção destas cuidadoras diante do tratamento fisioterapêutico, as mães parecem ver 
na fisioterapia um auxilio tanto na maleabilidade com a criança diariamente quanto nos benefícios à qualidade de vida da criança. 
Conclusão: Os resultados apontam que as mães investigadas têm a sua qualidade de vida afetada pela sobrecarga advinda do ex-
tremo cuidado dispensado aos seus filhos e a fisioterapia é vista como aliada, tanto para as próprias mães, quanto para as crianças. 

Palavras-chaves: Cuidadores, paralisia cerebral, qualidade de vida, fisioterapia.
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062 - QUALIDADE DE VIDA E CAPACIDADE FUNCIONAL 
EM PACIENTES COM DOR LOMBAR PRÉ E PÓS 

TRATAMENTO OSTEOPÁTICO

LAÍS FERNANDA GAMA DUARTE¹; MANSUETO GOMES NETO¹; PABLO BARBOSA DOS SAN-
TOS²; ERENALDO DE SOUZA RODRIGUES JUNIOR¹

Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Salvador - Bahia
Faculdade Social da Bahia (FSBA) – Salvador / Bahia

RESUMO

Introdução: A dor lombar pode ser definida como quadro de desconforto álgico na porção inferior da coluna vertebral. 
Sua prevalência é estimada em torno de 80% da população, tornando-se um importante problema de saúde pública. O tratamento 
da lombalgia é algo complexo, sendo a fisioterapia um recurso fundamental para a reabilitação do paciente. Dentre as principais 
técnicas, encontra-se a osteopatia, tendo como objetivo recuperar o movimento fisiológico em áreas nas quais existe restrição ou 
disfunção. Entretanto, são escassos os estudos que relacionam o tratamento osteopático na melhora da QV e CF dos pacientes 
com lombalgia. Objetivo: Verificar a influência da osteopatia na qualidade de vida e capacidade funcional dos pacientes com 
dor lombar. Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo transversal, onde foi avaliado a qualidade de vida (QV)e o nível de 
incapacidade funcional (IF) dos pacientes com lombalgia, através dos questionários SF36 e o índice de Oswestry, respectivamente, 
além do quadro álgico, pela Escala numérica da dor e Escala visual analógica. O paciente foi submetido a 3 atendimentos de 
osteopatia. Após essas sessões o mesmo foi reavaliado. Resultados: Foram avaliados 18 pacientes, com lombalgia, sendo 12 do 
sexo feminino e 6 do sexo masculino, com idade de 37,16 ± 15,52 anos e IMC de 25,01 ± 4,34 Kg. Ao analisar a qualidade de 
vida dos mesmos, percebeu-se uma melhora importante segundo os domínios do questionário utilizado, tendo como QV antes 
de 57,41± 20,45 para QV depois de 81,41± 13,33. Quanto à incapacidade houve também uma melhora significativa de IF antes: 
28,89±10,57 para IF depois±12,44 6,50. Os pacientes que apresentavam lombalgia também tiveram uma diferença estatistica-
mente significativa de melhora de acordo com escala visual e numérica da dor sendo 5,9 ± 1,9 para 2,2 ± 1,3. Conclusão: Os 
pacientes com lombalgia avaliados apresentaram melhora significativa da qualidade de vida, capacidade funcional e na dor, porém 
sugere-se que novos trabalhos sejam realizados utilizando um maior número de pacientes e um maior tempo de tratamento para 
que seja possível avaliar a eficácia da técnica a longo prazo com maior confiabilidade.

Palavras-chave: dor lombar, osteopatia, qualidade de vida, capacidade funcional.
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063 - QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM CÂNCER 
DE MAMA

DANIELE COSTA BORGES SOUZA; BIANCA DANTAS MARTINS PINHEIRO, MARCELA AU-
GUSTA MOURA DE ROMA, HELENA CORREIA FRANÇA, MANSUETO GOMES NETO

Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Salvador / Bahia.

RESUMO

INTRODUÇÃO: O Câncer (CA) é uma afecção crônica, considerado um grave problema de saúde pública mundial1,2. Os 
avanços terapêuticos têm contribuído para aumento do número de sobreviventes, como também a incidência de co-morbidades 
advindas destes tratamentos3,4. A remoção da mama provoca alterações biopsicossocial que podem interferir na qualidade de 
vida (QV), contudo a avaliação da QV na prática clínica se tornou um grande desafio5,6. OBJETIVO:Avaliar o impacto da QV 
em pacientes acometidos por CA de mama. MATERIAIS E MÉTODOS: Um estudo de corte transversal, realizado uma clínica 
especializada da cidade de Salvador- Bahia, aprovado pelo CEP sob o protocolo nº 3824/2012.Como critério de inclusão foram 
pacientes com diagnóstico de Ca de mama, com idades entre 35-75 anos, submetidas a mastectomia total ou parcial unilateral ou 
bilateral, intervenção clínica e/ou cirúrgica, com ou sem esvaziamento axilar, com ou sem reconstrução mamária (imediata ou 
tardia).Foram excluídos pacientes com doenças agudas, que acabaram o tratamento oncológico há mais de 10 anos, incapazes de 
deambular ou com déficits cognitivos. As avaliaçõesforamcompostas:anamnese e avaliação da QV, Study’s Short Form-36(SF-36) 
e o European Organization for Research and Treatment of Cancer- Quality of Life Questionnaire Core 30(EORT-QLQ30). A 
análise estatística foi realizada pelo programa Statistical Package for the Social Sciences para Windows, utilizando médias e 
desvio padrão. RESULTADOS: A amostra foi caracteriza por mulheres com 52,12±11,77 anos, o estado civil descrito, teve um 
predomínio de casadas 34,4% (11/32), O IMC- Índice de Massa Corporal, foi observado 24,51±3,29 kg/m. A cirurgia associa-
do a outra terapêutica (87%) sendo o principal tratamento, mastectomia radical (53,10%), reconstrução imediata, uso prótese 
(56,3%). O SF-36 descreveu que os domínios que sofreram maior impacto foram Limitação Aspecto Física 25 (±37,56), a Dor 
42,56 (±22,88), Estado Geral de Saúde 49,68 (±14,75) e os Aspectos Sociais 46,57 (±12,92), quando comprado aos demais.E 
em relação a escala da EORT-QLQ 30, os escores sofreram impactos relevantes, principalmente os escores relacionados a dor, 
insônia e fadiga. CONCLUSÃO: O estudo demostrou que os pacientes pós Ca de mama sofrem impactos negativos referente a 
QV colaborando com a literatura referente, como também impactos referente a sua participação na sociedade. 

Palavras-chave: Câncer mama, Tratamentos, Co-morbidades, Qualidade de Vida.
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064 - RADIOFREQUÊNCIA VERSUS CELULITE

JANNA ALVES BRITTO PEIXOTO; TIAGO CÉSAR DOS SANTOS; UANDERSON SILVA PIRO-
PO; HELDER BRITO DUARTE; ÉDER VINÍCIUS DA SILVA MALTA; ROBERTA AZOUBEL

Universidade Estadual dos Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / BAHIA Universidade Salvador 
(UNIFACS) – Salvador - Bahia

RESUMO

Introdução: A celulite consiste numa infiltração edematosa do tecido conjuntivo, seguida de polimerização da substância 
fundamental que, infiltrando-se nas tramas, produz uma reação fibrótica consecutiva. A radiofrequência (RF),tem ressurgido nos 
últimos três anos no mundo inteiro devido às novas indicações na fisioterapia dermato-funcional .É definida como um tipo de 
radiação eletromagnética geradora de calor, compreendida entre 30.000 Hz e 3.000 MHz. Alcança tecidos a vários centímetros 
de profundidade, gerando energia e forte calor sobre a camada mais profunda da pele enquanto a superfície se mantém resfriada 
e protegida, causando contração das fibras de colágeno existentes, tornando-as mais eficientes na sustentação da pele, e estimu-
lando a formação de novas fibras. Objetivo: revisar aspectos fisiopatológicos da celulite e seu tratamento com radiofrequência, 
na literatura científica. Metodologia: Estudo realizado por meio de levantamento bibliográfico nas bases de dados da Bireme, 
Pubmed, Scielo e PEDro, selecionando artigos publicados nos últimos dez anos (2004-2014) e analisados cuidadosamente através 
de leitura crítica, exploratória. A busca nos bases de dados foi realizada utilizando às terminologias cadastradas nos Descritores 
em Ciências da Saúde criados pela Biblioteca Virtual em Saúde que permitiu o uso da terminologia comum em português, inglês e 
espanhol. Resultados: Foram selecionadas 9 publicações, entre os anos de 2004 e 2014, que abordaram a utilização do dispositivo 
de radiofrequência no tratamento da celulite, sendo 2 artigos sobre a utilização da radiofrequência unipolar, 5 sobre a utilização 
da radiofrequência bipolar combinado com infravermelho e dispositivo a vácuo e 2 abrangendo o uso da radiofrequência tripolar.
Conclusão: Diante da busca feita na literatura ficou manifestado a eficiência da utilização da radiofrequência, independente de 
sua fonte, modo, parâmetro ou associação a outros recursos, uma vez que se obtiveram resultados positivos quanto à melhora 
clínica da celulite. É imprescindível a realização de mais trabalhos para contribuir com a definição da terapêutica mais adequada 
para esses pacientes de forma a lhes oferecer uma assistência mais qualificada.

Palavras-chave: Celulite; radiofrequência; tratamento; fisioterapia.
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065 - REABILITAÇÃO DE PACIENTE VÍTIMA DE 
TRAUMATISMO CRANIO-ENCEFÁLICO: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

PALOMA AGUIAR DE SOUSA; LARISSA CONCEIÇÃO DIAS; JOSIANE VIEIRA DE CARVALHO 
MACHADO; GIVANILDES DOS SANTOS ASSIS; ABISAI DOS SANTOS SANTANA; HELEM 

MEIRA CAVALCANTI POLLA

Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) – Cachoeira / Bahia.

Resumo:

Introdução: O traumatismo crânio-encefálico (TCE) é conceituado como qualquer agressão do couro cabeludo, crânio, 
meninges ou encéfalo que resulte em lesão anatômica ou comprometimento funcional. Enquanto a sua intensidade pode ser 
classificado como grave, moderado e leve. Sua prevalência é maior no sexo masculino e as principais causas são acidentes com 
meios de transporte, agressões com ou sem armas e quedas. O TCE pode trazer sequelas importantes e a fisioterapia tem um papel 
indispensável na reabilitação para que esses pacientes volte a desenvolver suas atividades da vida diária. Objetivos: Descrever 
a experiência de um tratamento fisioterapêutico realizado com um paciente vítima de TCE.  Métodos: Relato de experiência. O 
acompanhamento desse caso ocorreu na Clínica Escola da Faculdade Adventista da Bahia. Paciente G.C.C.J do sexo masculino, 29 
anos vítima de TCE por queda a dois anos e nove meses com o diagnóstico fisioterapêutico de hemiparesia a direita com diminuição 
da amplitude de movimento, força muscular e funcionalidade, déficit de equilíbrio dinâmico e comprometimento cognitivo na área  
linguagem, apresentado afazia de broca . Realiza o tratamento fisioterapêutico duas vezes por semana durante 45 minutos por 
sessão, sendo realizadas as seguintes condutas: crioterapia associada a alongamentos dos flexores de punho, falanges e cotovelo 
para diminuição da espasticidade, cinesioterapia ativo-assistida do membro superior direito com um brinquedo que exige deslocar 
e rolar peças e cinesioterapia ativo-assistida fazendo deslizamento do papelão sobre a maca promovendo a extensão das falanges, 
extensão do cotovelo, abdução e adução de ombro, treino da funcionalidade para levar o copo a boca, escovar os dentes com um 
adaptador de escova e abrir a porta. Alongamento e fortalecimento do membro inferior direito e treino de equilíbrio dinâmico fa-
zendo macha lateral na linha reta. Resultados: Após dois meses de tratamento são notados importantes resultados como: aumento 
da funcionalidade do membro superior direito, diminuição da espasticidade após aplicação da crioterapia promovendo um melhor 
rendimento na cinesioterapia e treino de funcionalidade, melhoria do equilíbrio dinâmico e força muscular do membro inferior e 
maior mobilidade nos movimentos de dorsiflexão e plantiflexão. Conclusão: Na fase crônica do TCE o objetivo fisioterapêutico 
deve ser direcionado para as atividades da vida diária visando à total independência do paciente. Pode-se observar que o plano 
terapêutico proposto neste relato de experiência favoreceu a elevação do nível de funcionalidade e de atividade geral promovendo 
ao paciente condições de exercer atividades com mais independência utilizando o hemicorpo acometido. 

Palavras chave: TCE, reabilitação, fisioterapia neurológica. 
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066 - RELAÇÃO DO CONSUMO DE MICRONUTRIENTES 
COM OBESIDADE EM ADOLESCENTES DE UMA REDE 

PARTICULAR DE ENSINO

MÔNICA LEANDRO DA FONSECA; STEPHANY BRENDDA CALDAS DA SILVA SANTOS; FA-
BIANE KAROLINE COSTA DA COSTA; FABIANO LEICHSENRING SILVA; DJEYNE SILVEI-

RA WAGMACKER

Faculdade Adventista Da Bahia (FADBA) – Cachoeira / Bahia

RESUMO:

Introdução: O aumento da obesidade nas últimas décadas tem se associado às mudanças no estilo de vida da população, 
incluindo amplas alterações na dieta, especialmente na ingestão de micronutrientes. Estudos apontam que a ingestão de vitami-
nas e minerais é inadequada na dieta padrão do país, independente da classe social. Objetivo: Analisar a relação do consumo de 
micronutrientes com a obesidade em adolescentes. Materiais e Métodos: Foram avaliados 122 estudantes, com idade de 15,1 ± 
15,9 anos, sendo 52,5% gênero feminino. O consumo alimentar foi avaliado pelo recordatório de 24h. A partir desse instrumento 
identificou-se o consumo diário de carboidratos, lipídeos, proteínas, colesterol, fibras, gordura saturada, monoinsaturada e poli-
-insaturada. Para esta análise foi utilizado o Software Avanutri. A análise do nível de atividade física foi determinada pelo Ques-
tionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) adaptado para adolescentes, classificando os indivíduos como insuficientemente 
ativos ou ativos. Os padrões antropométricos mensurados foram IMC, CC e RCQ. Foram avaliados ainda o histórico familiar de 
obesidade, nível socioeconômico e peso de nascimento. Os dados foram analisados pelo Statistical Package for Social Science 
(SPSS) versão17.0 e estabelecido nível de significância a 5%. Resultados: Observou-se uma frequência de sobrepeso de 16,9% 
e de 7,6% de obesidade. Foram observados que 60,9% dos adolescentes foram considerados sedentários. Quando comparados 
o consumo de micronutrientes com o fator obesidade, foram encontrados resultados significantes no consumo de vitamina B2 
(1,97±2,92 peso normal 0,85±0,34 peso alterado, p= 0,013), vitamina B6 (1,16±1,07 peso normal 0,67±0,57 peso alterado, p=0,011) 
Vitamina B12 (1,47± 2,03 peso normal 0,67±1,19 peso alterado p=0,036) Fósforo (1312,52 ±981,05 peso normal 884,84±450,15 
peso alterado, p= 0,019) Manganês (1,73±1,25 peso normal 1,00 ± 0,57 peso alterado p=0,015. Conclusão: Conclui-se que houve 
relação entre a alteração no peso corporal e redução do consumo de micronutrientes como Vitaminas B2, B6, B12, e minerais 
Fósforo e Manganês. Pesquisas revelam que a vitamina B2 exerce um papel significativo na produção de energia e a vitamina 
B6, o Fósforo e o Manganês favorecem o metabolismo de gorduras além de ajudar reduzir a sensação de fome. Estudos ainda 
mostram que existe relação entre o baixo nível da vitamina B12 e o sobrepeso, porém ainda são necessários mais estudos afim 
de descrever qual é a exata correlação entre esses dois fatores.

Palavras-chave: Micronutrientes, Obesidade, Adolescentes, Consumo.
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067 - RELAÇÃO ENTRE ÍNDICES DE ESPIRITUALIDADE, 
RELIGIOSIDADE, DOR, DEPRESSÃO, ANSIEDADE E 

AUTO-ESTIMA E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR 
EM INICIANTES DE PRATICAS INTEGRATIVAS 

COMPLEMENTARES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE

JOÃO PAULO LEMOS GUIÃO; LARISSA RAPHAELA DE SOUZA VELOSO; SABRINA LUANA 
DE PAULA; RENATO TREDE FILHO; MÁRCIA MARIA OLIVEIRA LIMA; PEDRO SCHEIDT 

FIGUEIREDO

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Diamantina / Minas Gerais
Financiamento: Pro-Reitorias de Pesquisa e Extensão da UFVJM/FAPEMIG

RESUMO:

Introdução: Atualmente, com a implantação das praticas integrativas complementares no sistema único de saúde, busca-se 
entender melhor a relação entre aspectos de saúde mental, emocional e espiritual com fatores de risco para doenças cardiovascula-
res (DCV), com o objetivo de incentivar os profissionais de saúde às praticas de atividades que melhor integrarem esses aspectos 
da saúde visando a prevenção dessas doenças. Objetivo: avaliar a relação entre os índices de espiritualidade, religiosidade, dor, 
depressão, ansiedade e auto-estima com capacidade funcional (CF) e obesidade central em pessoas que iniciaram a participação 
em atividades de pratica integrativa complementar em uma unidade básica de saúde (UBS). Metodologia: foram avaliados 41 
usuários da UBS Renascer, do Município de Diamantina, que se inscreveram para participar das práticas de Chi Kung e Tai Chi 
Chuan. Todos foram submetidos ao exame físico, incluindo medida das circunferências de cintura (CC) e calculo da relação 
cintura-quadril (RCQ), e da CF cardiovascular pelo teste de caminhada de seis minutos (TC6). Na analise do índice de Espiritu-
alidade utilizou-se a escala Spirituality Self Rating Scale (SSRS); para avaliar Religiosidade aplicou-se o Índice de Religiosidade 
da Universidade de Duke; o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares foi o de escolha na análise da dor; aplicou-se o 
Inventário de Depressão de Beck e escala de Ansiedade de Beck na avaliação da percepção dos índices de depressão e ansiedade, 
respectivamente; e a Escala de auto-estima de Rosemberg. Utilizou-se programa estatístico SPSS, e os testes de correlação de 
Spearman e Pearson foram aplicados conforme normalidade dos dados. Dados são apresentados como média e desvio padrão, 
sendo significativo p<0,05. Resultado: os participantes foram em sua maioria mulheres (87,8%), idade 56,2±9,4 anos, normo-
tensos, com sobrepeso (IMC: 28,3±6,3 kg/m2), e obesidade central (CC: 93,8±12,2 cm; RCQ: 0,94±0,07) e boa CF (distância 
no TC6: 541,0±67,4 metros). Correlação significativa foi verificada entre menores índices de espiritualidade com maior grau de 
ansiedade (r=0,334 e p=0,038); assim como entre menor índice de religiosidade com menor auto-estima (r=-0,375 e p=0,019) e 
com maiores graus de depressão (r=0,359 e p=0,029). A menor CF associou-se a maiores índices de dor (r=-0,502, p=0,002) e 
de ansiedade (r=-0,388, p=0,016). Escores maiores de dor também se relacionaram a menor auto-estima (r=-0,327, p=0,045), e 
maiores índices de ansiedade (r=0,665, p<0,001) e de depressão (r=0,550, p=0,001). Adicionalmente notou-se correlação entre 
menor auto-estima com maior CC (r=-0,352, p=0,038) e RCQ (r=-0,405, p=0,016); e maior auto-estima com menores escores 
de ansiedade (r=-0,444, p=0,004) e depressão (r=-0,425, p=0,008). Conclusão: o estudo mostrou relação significativa entre 
fatores de risco para DCV com aspectos da saúde mental, emocional e espiritual. Neste grupo maiores graus de espiritualidade 
e religiosidade foram associados a menores índices de depressão, ansiedade e maior auto-estima. Notou-se ainda que indivíduos 
com menores níveis de dor e ansiedade apresentaram melhor CF e que aqueles com melhor auto-estima os menores índices de 
obesidade central. Tais resultados reforçam o incentivo as práticas integrativas complementares no cotidiano dos indivíduos 
visando uma abordagem mais abrangente no controle dos fatores de risco para DCV.

Palavras chaves: Tai Chi Chuan, espiritualidade, dor, capacidade funcional.
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068 - RELAÇÃO ENTRE O TEOR DE VITAMINAS 
CONSUMIDO DIARIAMENTE NAS REFEIÇÕES 

COM ALTERAÇÕES NOS NÍVEIS TENSIONAIS EM 
ADOLESCENTES

ANDERSON DE MOURA CUNHA; IRONALDO MACHADO TAVARES; FABIANO LEICHSEN-
RING SILVA; DJEYNE SILVEIRA WAGMACKER

RESUMO

Introdução: O diagnóstico de hipertensão arterial tem apresentado uma crescente incidência na fase da adolescência. A 
frequência de hipertensão arterial no Brasil é de 5%. Fatores como sedentarismo, peso de nascimento, índice de massa corporal 
(IMC) elevado, aspectos nutricionais inadequado, histórico familiar entre outros que pode contribuir nessa população. Estudos  
mostram que existe uma relação entre hipertensão e os baixos níveis de micronutrientes vitamina. Objetivo: Investigar a relação 
entre o teor de vitaminas consumido diariamente nas refeições com alterações nos níveis tensionais em adolescentes. Métodos: 
Foram avaliados 90 estudantes, de ambos os sexos com idade de 15,1 ± 1,59 anos e investigados aspectos referentes a hábitos 
alimentares, padrão de atividade física, peso de nascimento, histórico familiar, e peso corporal. O inquérito alimentar foi realizado 
pelo recordatório de 24hs realizado em dois momentos. A partir desse instrumento identificou-se o consumo diário de vitamina 
A, vitamina D, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C e vitamina E. Para esta análise 
foi utilizado o Software Avanutri. Realizou-se a avaliação de peso e altura e a partir destes calculado o IMC. A verificação da 
pressão foi realizada em dois momentos diferentes. Os dados foram analisados pelo Statistical Package for Social Science (SPSS) 
versão17.0. Foram feitos testes de simetria e as variáveis apresentaram-se como assimétricas sendo utilizado o teste de Mann-
-Whitney e estabelecidos nível de significância a 5%. Resultados: A frequência de alterações na Pressão Arterial Sistólica (PAS) 
foi de 9,9% e da Pressão Arterial Diastólica (PAD) de 14% dos indivíduos quando avaliados valores de PA acima do percentil 
95 e 99. Quando comparados as diferentes vitaminas entre grupos, foram encontradas diferenças significativas entre vitamina D 
que foi menor no grupo de pressão alterada 0,36 (0,18 – 0,73) em comparação ao grupo de pressão normal 0,86 (0,45 – 2,35) p= 
0,020.  O grupo de pressão alterada apresentou menor consumo de vitamina B6 0,78 ( 0,36- 1,31), em comparação ao grupo de 
pressão normal 1,41 (0,69 – 4,03) p= 0,033, bem como menor consumo de vitamina B12 0,36 ( 0,12 – 1,51), em relação ao grupo 
de pressão normal 1,79 ( 0,37 – 2,80) p= 0,046. Não foram encontradas diferenças para as demais variáveis, não houve também 
relações significativas ao comparar alterações na pressão arterial sistólica com as demais vitaminas. Conclusão: observa-se que 
existe uma relação entre alteração do consumo de vitaminas D, B12, B6 com o desenvolvimento de hipertensão em adolescentes. 
Pesquisas revelam que a deficiência das vitaminas B6 e B12 pode ocasionar hipertensão, retenção de líquidos e níveis elevados 
de homocisteína (marcador de risco para doenças cardiovasculares), além de outras doenças. 

Palavra-chave: hipertensão arterial, micronutrientes, adolescentes, sedentarismo.
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069 - RELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES DA MANOBRA 
DE ARRITMIA SINUSAL RESPIRATÓRIA E DA 

VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 
PACIENTES EM HEMODIÁLISE 

MARIA DO ROSÁRIO CORDEIRO MACEDO; VANESSA GOMES BRANDÃO; FREDERICO LO-
PES ALVES; CLÁUDIO HEITOR BALTHAZAR; MÁRCIA MARIA OLIVEIRA LIMA; PEDRO 

HENRIQUE SCHEIDT FIGUEIREDO

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Diamantina / Minas Gerais.

RESUMO:

FUNDAMENTO: Pacientes com Doença Renal Crônica Dialítica (DRCD) cursam com alterações da função autonômica 
cardíaca que podem ser representadas pela redução da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC). Por ser menos onerosa e de 
rápida execução, a manobra de Arritmia Sinusal Respiratória (ASR) aparece como opção para avaliação da função autonômica 
dessa população. Porém, pouco se sabe sobre o grau de associação entre esses dois métodos de avaliação. OBJETIVO: avaliar a 
correlação entre índices de VFC e da manobra de ASR em indivíduos com DRCD. PACIENTES: Foram avaliados 25 pacientes 
com DRCD (79,6% homens), com idade de 50,2 ± 15,9 anos, em hemodiálise há 5,3 ± 3,7 anos. MÉTODOS: A VFC foi obtida 
pelo registro do holter de 24hs. Os índices de VFC no domínio do tempo analisados foram: raiz quadrada da média do quadrado 
das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes (rMSSD) e porcentagem de intervalos RR adjacentes com diferença de 
duração superior a 50ms (pNN50). No domínio da freqüência foram avaliados os componentes de baixa e alta freqüência, assim 
como a relação entre ambos (LF, HF e LF/HF, respectivamente). Para realização da manobra de ASR, o paciente permaneceu 
sentado e foi orientado a realizar 6 ciclos respiratórios de 10s, sendo 5s para inspiração (I) e 5s para expiração (E). Um traçado 
eletrocardiográfico foi obtido durante toda a manobra e marcações simples foram realizadas no papel milimetrado para determi-
nar as fases do ciclo respiratório. O menor intervalo RR da fase I e o maior da fase E foram usados para calcular a razão entre 
os tempos E:I, a diferença E-I e a diferença da frequência cardíaca instantânea (DifFC). A análise dos dados foi realizada pelo 
coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman, conforme apropriado. RESULTADOS: Foi observada correlação moderada e 
significativa entre os parâmetros da manobra de ASR E:I, E-I e DifFC com os índices rMSSD (r=0,51 – p=0,01; r=0,46 – p=0,02; 
r=0,52 – p=0,01, respectivamente), pNN50 (r=0,55 – p<0,01; r=0,49 – p=0,01; r=0,57 – p<0,01, respectivamente) e HF (r=0,51 
– p<0,01; r=0,45 – p=0,02; r=0,53 – p=0,01, respectivamente). Não foi encontrada associação entre as variáveis da manobra 
de ASR com os demais índices de VFC avaliados. CONCLUSÃO: em pacientes com DRCD, a manobra de ASR pode ser um 
método alternativo para avaliação da função autonômica cardíaca.

Financiamento: CNPq e FAPEMIG. 

Palavras chaves: Doença Renal, Variabilidade da Frequência Cardíaca,Pacientes em Hemodiálise
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070 - RISCOS OCUPACIONAIS PARA O TRABALHADOR DE 
SAÚDE EM AMBIENTE HOSPITALAR

CÂNDIDA SUELY ANTUNES DE ALMEIDA; CRISTINA SETENTA ANDRADE; JOSÉ CLÁUDIO 
FARIA

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) – Ilhéus / Bahia

RESUMO

O ambiente de trabalho hospitalar possui riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos que podem ser de grande 
influência para o adoecimento e afastamento dos profissionais de saúde. Este estudo tem como objetivo analisar a relação entre 
os riscos do ambiente de trabalho hospitalar e as principais causas de absenteísmo em profissionais da saúde em uma instituição 
hospitalar do Sul da Bahia. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de um estudo do tipo descritivo e transversal. Para investigar 
as situações de risco a que estão expostos os profissionais de saúde, foi realizada uma pesquisa documental, e aplicados questio-
nários com perguntas fechadas. O tratamento e a análise de dados quantitativos foram realizados por meio da análise exploratória 
univariada com medidas estatísticas básicas e através da análise multivariada, utilizando o gráfico estatístico Biplot. Os resultados 
apontam para a exposição dos trabalhadores aos riscos do ambiente hospitalar, com números significativos de absenteísmo em 
todas as categorias profissionais, mais expressivamente na equipe de enfermagem, sendo predominante o adoecimento por distúr-
bios osteomusculares. Sendo assim, mesmo que o fator causal do adoecimento não sejam exclusivamente os riscos do ambiente 
de trabalho, este exerce influência significativa e pode ser agravar as condições para que o ocorra o adoecimento e absenteísmo.

Palavras-chave: Riscos Ocupacionais. Ambiente Hospitalar. Saúde do Trabalhador. Absenteísmo.
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071 - SEXO, SITUAÇÃO CONJUGAL E NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE DOS CIGANOS RESIDENTES NA REGIÃO 

SUDOESTE DA BAHIA, BRASIL

TALINE SANTOS SANTIAGO; CAMILA REGO AMORIM; ANA CLÁUDIA CONCEIÇÃO DA 
SILVA; BRUNO GIL DE CARVALHO LIMA; MARITHANNA NOGUEIRA DE ARAGÃO SILVA; 

ARINE ARAÚJO MARQUES

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Jequié / Bahia

RESUMO

Introdução: O povo cigano possui características singulares que o diferencia da grande maioria da população brasileira. 
(MOONEM, 2013).  O Estado da Bahia possui o maior número de grupos, onde existem 51 municípios com acampamento cigano. 
(IBGE, 2009). Objetivo: Descrever as principais características sociodemográficas: sexo, situação conjugal e nível de escolaridade 
dos ciganos na região Sudoeste da Bahia, Brasil. Metodologia: Caracterizou-se por ser um estudo descritivo exploratório, de corte 
transversal. Participaram do estudo 17 indivíduos com idade igual ou superior a 12 anos, de ambos os sexos, todos pertencentes à 
população cigana na Bahia e ao Clã Calon, residentes nos municípios da região Sudoeste: Barra do Rocha, Itagibá e Ubatã. Como 
instrumento para coleta de dados foi utilizado o Questionário elaborado pelo projeto. Os dados foram analisados e processados 
dos mediante o programa: Statistical Package for the Social Sciences – SPSS versão 20.0. Resultados: Dentre os resultados deste 
estudo destaca-se o maior percentual de mulheres (76,5%), houve predominância de indivíduos casados (70,6%). Em referência 
à escolaridade dos ciganos, 47% pararam de estudar entre a 3° e 5º série, 82,4% já frequentaram a escola e maioria estudaram da 
alfabetização até a 4º série (58,8%). Conclusão: A coleta de informações junto à população cigana na comunidade, investigando 
aspectos sociodemográficos, torna-se indispensável para gestores públicos, pois auxilia na implementação de estratégias e ações 
políticas que irão favorecer o bem-estar físico, mental e social dos ciganos, baseadas em suas verdadeiras necessidades e nos 
fatores de risco à saúde. 

Palavras-chaves: Ciganos; Características Sociodemográficas; Saúde; Vulnerabilidade.
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072 - SUPORTE VENTILATÓRIO NÃO-INVASIVO NA 
CAPACIDADE FUNCIONAL DE PACIENTES COM 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: ESTUDO PILOTO

LAÍS FERNANDA GAMA DUARTE; NOÉLIA GONÇALVES DOS SANTOS; BRUNO COSTA DA-
VID; HUGO SOUZA BITTENCOURT; ERENALDO DE SOUZA RODRIGUES JUNIOR; MAN-

SUETO GOMES NETO

Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Salvador / Bahia
Hospital Ana Nery (HAN) – Salvador / Bahia

RESUMO

Fundamento: A Insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome que resulta em inadequado suprimento sanguíneo, acarretando 
em diversas alterações estruturais e funcionais, gerando dispneia e a fadiga como principais manifestações clínicas. O Suporte 
Ventilatório não-invasivo(SVNI) vem sendo utilizada como tratamento coadjuvante na tentativa de melhorar a funcionalidade 
desses pacientes. Objetivo: Avaliar a influencia do Suporte ventilatório não invasivo na capacidade funcional dos pacientes com 
Insuficiência Cardíaca. Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo analítico de forma randomizada em 2 grupos, sendo ele o 
grupo controle(G1) e o grupo experimental(G2). Foram avaliados dados sócio-demográficos, monitorização respiratória, percepção 
de dispnéia, concentração de lactado e distância percorrida pelo teste de caminhada de 6 minutos (TC6). O G2 foi submetido a 
utilização de SVNI no modo BIPAP com EPAP de 6 cmH2O e IPAP de 12 cmH2O por 30 min. Resultados: Foram avaliados 
14 pacientes, sendo 7 do G1 e 7 do G2 com ICC classe funcional II e III(NYHA), com média de fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo (FEVE,%) de 41,4 ± 16 e idade de 50,6 ± 12,6  anos, sendo 9 do sexo masculino. Na comparação entre os grupos, no 
final do 6º min, não foi encontrada diferença estatística significativa(p>0,05) porém foi encontrada diferença clinicamente signi-
ficativa na distância percorrida, tendo o G1 ∆distância=20,43 metros e o G2 ∆distância=58,15 metros. Conclusão: A utilização 
prévia do BIPAP por 30 minutos apresentou efeitos benéficos após realização do TC6, entretanto, trata-se de um estudo piloto, 
com uma pequena amostra de pacientes, logo, viu-se a importância da continuidade do mesmo, para assim comprovar sua maior 
eficácia à longo prazo, como alternativa de suporte terapêutico na reabilitação.

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca, capacidade funcional, Suporte ventilatório não-invasivo.
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073 - TERAPIA MANUAL NO MASSETER EM PACIENTES 
COM DOR MIOFASCIAL DEVIDO A DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR 

JULIANA DE MOURA SANTOS; THIAGO MESQUITA
                                    

                   Faculdade de Tecnologia e Ciências de Itabuna (FTC) – Itabuna / Bahia  

RESUMO

A Disfunção miofascial acontece devido a um desequilíbrio entre articulação temporomandibular, os dentes e o desequi-
líbrio dos músculos mastigatórios. O masseter é o músculo mastigatório potente na elevação da mandíbula, de maior espessura 
e o mais superficial, sendo geralmente tensionado e apresentando pontos de gatilho que gera dor irradiada. A terapia manual 
restabelece à funcionalidade do músculo contribuindo para diminuição da dor. O Objetivo do estudo consiste em analisar os 
efeitos do distensionamento do masseter através da terapia manual sobre a sintomatologia e funcionalidade da DTM, visando à 
identificação dos principais sintomas encontrados em pacientes com dor miofascial que apresentam ponto de gatilho no masseter 
e na melhora destes com o tratamento proposto. A metodologia empregada no estudo foi do tipo revisão sistemática de literatura 
onde se utilizou artigos, revistas científicas de Fisioterapia, Odontologia, Fonoaudiologia e livros com abordagens de 2001 á 
2014. O levantamento de dados bibliográficos resultou no total de 45 artigos, porém só 30 foram utilizados, além de 3 livros. 
Constatou-se que ainda há falta de estudos envolvendo a temática abordada, no entanto, pode-se concluir que terapia manual 
favorece não só o alivio da sintomatologia no paciente, mas também busca restabelecer a função normal do aparelho mastigatório, 
melhorando assim a qualidade de vida. 

Palavras-chave: Desordem Temporomandibular crônica; Pontos de Gatilho no masseter; Terapia manual no Masseter, 
Dor miofascial.
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074 - TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO PARA 
PERIOSTITE OU SÍNDROME DO ESTRESSE TIBIAL 

MEDIAL (CANELITE) EM ATLETAS

JANNA ALVES BRITTO PEIXOTO; DILMA SOUZA DE OLIVEIRA; KATARINE CARDOSO OLI-
VEIRA; NIL ELISSON SILVA SANTANA; RAFAELLE FREIRE BOMFIM; TÂMARA SANTOS 

ALMEIDA

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Resumo

INTRODUÇÃO: Cada vez mais significante numero de pessoas dão inicio a um programa de exercício, muita das vezes 
sem orientação adequada, em busca de um melhor condicionamento físico. Como resultado de trinos sem supervisão adequada 
ou da sobrecarga de exercícios é possível observar o aparecimento de um grande número de lesões, dentre elas a Síndrome do 
estresse tibial medial também conhecida como periostite tibial ou canelite, uma irritação e a inflamação de uma faixa de periósteo 
da tíbia na parte frontal da perna que cursa com dor e dificuldade para caminhar e/ou correr ocasionada por um aumento súbito e 
desproporcional do volume de treino. OBJETIVOS: Definir os principais métodos fisioterapêuticos utilizados na prática clínica 
para prevenir lesões e proporcionar tratamento adequado após a lesão. MÉTODOS: O presente trabalho foi elaborado a partir 
de uma revisão de literatura nas bases de dados Lilacs, Scielo e Bireme. Foram utilizados os seguintes descritores para seleção 
dos artigos: canelite, atletas e fisioterapia, publicados a partir do ano de 1999 - 2013. A partir daí foram filtrados 15 artigos. Após 
análise foram excluídos os artigos que consistiam em uma revisão de literatura e/ou revisão sistemática, ficando somente inclusos 
na pesquisa 10 artigos.  RESULTADOS: Verificou-se, através da bibliografia pesquisada que os tipos lesões que acometem os 
corredores cerca de 10% dos casos são de a canelite ou periostite, em decorrência do uso excessivo ou ao estresse dos músculos 
dentro dos grupos extensores ou flexores foi observado também  que esse tipo de lesão É comum em atletas que praticam futebol, 
tênis, ciclismo, corrida e ginástica CONCLUSÃO: Acredita-se que um fator chave nas fraturas por estresse é a fadiga muscular, 
que leva a uma sobrecarga anormal dos ossos. No desporto o principal mecanismo para essas lesões ocorrerem é a sobrecarga 
osteomuscular. A melhor ferramenta para tratar esse tipo de lesão é a prevenção, é recomendado que o atleta faça uma avaliação 
com um médico do esporte ou fisioterapeuta para verificar se não há sobrecarga em função da mecânica do movimento ou alguma 
outra predisposição.

 
Palavras-chave: CANELITE, ATLETAS, FISIOTERAPIA, PERIOSTITE TIBIAL
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