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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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Capítulo I

Acupuntura
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA ACUPUNTURA E SUAS
TÉCNICAS ASSOCIADAS NA PROMOÇÃO DE BEM ESTAR E
QUALIDADE DE VIDA
Evaluating the effectiveness of acupuncture and associated techniques
in promoting wellness and quality of lifeObstructive Pulmonary Disease
(COPD) in Curitiba city.
Caroline Suss Marques1, Maria Alice Mayer Pilarski2, Patrícia Caroline Tada3, Tatiana Bertacin Gomes4
1. Acadêmica do Curso de Pós Graduação de Acupuntura e Técnicas Associadas
(São Francisco/Faculdade Inspirar/Curitiba/Paraná/Brasil)
e-mail: carol_suss@hotmail.com;
2. Acadêmica do Curso de Pós Graduação de Acupuntura e Técnicas Associadas (São Francisco/Faculdade Inspirar/Curitiba/Paraná/Brasil)
e-mail: marialicearoma@hotmail.com;
3. Acadêmica do Curso de Pós Graduação de Acupuntura e Técnicas Associadas (São Francisco/Faculdade Inspirar/Curitiba/Paraná/Brasil)
e-mail: pattytada@hotmail.com;
4. Professora e Coordenadora do Curso de Pós Graduação de Acupuntura e Técnicas Associadas (São
Francisco/Faculdade Inspirar/Curitiba/Paraná/Brasil)
e-mail: corpoementefisio@gmail.com

RESUMO
Uma das principais causas de patologias físicas e mentais é o estilo de vida acelerado que gera um alto nível de stress no
organismo. A acupuntura e suas técnicas associadas têm por objetivo tratar os desequilíbrios do corpo e mente, promovendo o
equilíbrio energético. Esse artigo tem como objetivo comprovar a eficácia da acupuntura e suas técnicas associadas na promoção
de bem estar e qualidade de vida através da aplicação do questionário de qualidade de vida SF-36 e um check list direcionado a
acupuntura. Trata-se de um estudo descritivo com análise quantitativa e qualitativa realizado em 20 pacientes com um histórico
de mais de quatro sessões de acupuntura. Neste artigo conclui-se que a acupuntura e suas técnicas associadas são métodos eficazes na melhora do bem estar e qualidade de vida, visto que os indivíduos participantes relataram esta melhora após as sessões.
Palavras Chaves: Acupuntura, Qualidade de Vida, Bem estar.
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ACUPUNTURA ESTÉTICA COMO TRATAMENTO PARA
REJUVENESCIMENTO FACIAL
Cosmetic acupuncture as a treatment for facial rejuvenation
Eloise Agner Penteado1, Lucimeire De Fátima Vieira Galante2, Tatiana Bertacin3
1. Fisioterapeuta; Acadêmica do Curso de Pós Graduação em Acupuntura e Técnicas Associadas. (Faculdade Inspirar/ Curitiba/ Paraná/ Brasil) eloisepenteado@hotmail.com
2. Esteticista; Acadêmica do Curso de Pós Graduação em Acupuntura e Técnicas Associadas. (Faculdade
Inspirar/ Curitiba/ Paraná/ Brasil) lu_galante@yahoo.com.br
3. Fisioterapeuta; Coordenadora do Curso de Pós Graduação em Acupuntura e Técnicas Associadas. (Faculdade Inspirar/ Curitiba/ Paraná/ Brasil) anatomiafisio@hotmail.com

RESUMO
Envelhecer é um processo natural que ocorre desde que nascemos, porém fica mais evidente após a terceira idade. A população de idosos vem aumentando cada vez mais e este grupo procura por modalidades de intervenção que melhorem sua aparência
e revertam os sinais de envelhecimento, já que todos querem permanecer jovens, com uma boa aparência e autoestima elevada.
Trata-se de uma pesquisa experimental, descritiva, observacional, não randomizada, aplicada com fins de gerar conhecimento
dirigido para solucionar problemas de envelhecimento facial. Foi selecionada uma paciente do sexo feminino com idade entre 45
e 55 anos, com fototipo 3, com envelhecimento grau 4. E proposto um plano de tratamento de acupuntura estética de 10 sessões,
duas vezes por semana. As avaliações e comparações foram feitas através do aparelho Soft Plus e fotos. A cada sessão foi realizada
a inserção das agulhas, nos pontos pré-estabelecidos. Observou-se que após o fim do tratamento nas avaliações a hidratação da pele
da paciente melhorou 17%, a oleosidade diminuiu 7% e a elasticidade da pele aumentou 7%. Conclui-se então que a acupuntura
é uma alternativa eficaz para a melhora a estética facial tanto quanto para saúde geral do organismo. Obtendo resultados visíveis
tanto fisicamente quanto psicologicamente melhorando a autoestima. Contudo, sugerem-se mais estudos científicos práticos como
estudos de grupos populacionais para corroborar os dados apresentados neste trabalho.
Palavras Chaves: Acupuntura, estética, rejuvenescimento, rugas.
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ACUPUNTURA ESTÉTICA COMO TRATAMENTO PARA
REJUVENESCIMENTO FACIAL
Cosmetic acupuncture as a treatment for facial rejuvenation

Eloise Agner Penteado1, Lucimeire De Fátima Vieira Galante2, Tatiana Bertacin3
1. Fisioterapeuta; Acadêmica do Curso de Pós Graduação em Acupuntura e Técnicas Associadas. (Faculdade Inspirar/ Curitiba/ Paraná/ Brasil) eloisepenteado@hotmail.com
2. Esteticista; Acadêmica do Curso de Pós Graduação em Acupuntura e Técnicas Associadas. (Faculdade
Inspirar/ Curitiba/ Paraná/ Brasil) lu_galante@yahoo.com.br
3. Fisioterapeuta; Coordenadora do Curso de Pós Graduação em Acupuntura e Técnicas Associadas. (Faculdade Inspirar/ Curitiba/ Paraná/ Brasil) anatomiafisio@hotmail.com

RESUMO
Envelhecer é um processo natural que ocorre desde que nascemos, porém fica mais evidente após a terceira idade. A população de idosos vem aumentando cada vez mais e este grupo procura por modalidades de intervenção que melhorem sua aparência
e revertam os sinais de envelhecimento, já que todos querem permanecer jovens, com uma boa aparência e autoestima elevada.
Trata-se de uma pesquisa experimental, descritiva, observacional, não randomizada, aplicada com fins de gerar conhecimento
dirigido para solucionar problemas de envelhecimento facial. Foi selecionada uma paciente do sexo feminino com idade entre 45
e 55 anos, com fototipo 3, com envelhecimento grau 4. E proposto um plano de tratamento de acupuntura estética de 10 sessões,
duas vezes por semana. As avaliações e comparações foram feitas através do aparelho Soft Plus e fotos. A cada sessão foi realizada
a inserção das agulhas, nos pontos pré-estabelecidos. Observou-se que após o fim do tratamento nas avaliações a hidratação da pele
da paciente melhorou 17%, a oleosidade diminuiu 7% e a elasticidade da pele aumentou 7%. Conclui-se então que a acupuntura
é uma alternativa eficaz para a melhora a estética facial tanto quanto para saúde geral do organismo. Obtendo resultados visíveis
tanto fisicamente quanto psicologicamente melhorando a autoestima. Contudo, sugerem-se mais estudos científicos práticos como
estudos de grupos populacionais para corroborar os dados apresentados neste trabalho.
Palavras Chaves: Acupuntura, estética, rejuvenescimento, rugas.
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Capítulo II

Fisioterapia
Cardiorrespiratória
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ÍNDICE DE RE-INTUBAÇÃO DOS PACIENTES
SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA EM UMA UTI
DE UM HOSPITAL DO OESTE DO PARANÁ
Rate of re-intubation of patients submitted to mechanical ventilation in an
ICU of a hospital in the western of ParanaObstructive Pulmonary Disease
(COPD) in Curitiba city.

Bruneri E.1; Pedron M1.; Pastore R1;Luchesa C.2
1. Pós Graduandos em Fisioterapia Cardiorrespiratória Erika Marini Bruneri; Maikon Murilo Pedron;
Raquel Pastore, Inspirar Cascavel (PR) Brasil.
2. Prof. Me. Cesar Antonio Luchesa Especialista em Fisioterapia em Terapia Intensiva, Inspirar Cascavel
(PR) Brasil.

RESUMO
A ventilação mecânica é aplicada em várias situações clínicas em que o paciente desenvolve insuficiência respiratória. Na
maioria dos pacientes ,a ventilação mecânica pode ser descontinuada imediatamente após a resolução da causa que motivou a
instituição do suporte ventilatório; no entanto, cerca de 20-30% dos pacientes são considerados difíceis de desmamar, aumentando a chance de falha, a qual é caracterizada pela necessidade de re-intubação ou reconexão ao ventilador em um período de
48 horas após o desmame.Esta analise trata-se de um estudo de caso, realizado através de levantamento de dados de prontuários
.Os pacientes inclusos na análise deveriam ter no mínimo vinte e quatro horas de ventilação mecânica invasiva. Os que fizeram
uso de ventilação mecânica não invasiva, os que foram a óbito e os traqueostomizados foram exclusos da análise. A falha da
extubação apresenta uma prevalência em torno de 6,3-17,7%, aumentando significativamente o tempo de ventilação mecânica,
de internação hospitalar e mortalidade. Muitas são as causas do insucesso do desmame ventilatório sendo o comprometimento
muscular respiratório e periférico uma das principais.O índice de re-intubação dos pacientes submetidos à ventilação mecânica
por mais de 24 horas em uma UTI do Oeste do Paraná foi de 3%, abaixo da média descrita na literatura.
Palavras Chaves: Desmame, ventilação mecânica, re-intubação.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E FATORES
ASSOCIADOS EM PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR
OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC)
Quality of life assessment and factors associated in patients with Chronic
Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
Ana Lúcia Danielewicz1, Daniel Paratella2, Márcia Andrea Fernandes3
1. Discente do curso de Pós-graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória/ Faculdade Inspirar - Florianópolis/SC, Brasil - analudnz@gmail.com
2. Discente do curso de Pós-graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória/ Faculdade Inspirar - Florianópolis/SC, Brasil – dparatella@gmail.com
3. Docente do curso de Pós-graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória/ Faculdade Inspirar - Florianópolis/SC, Brasil – marciafernandes@furb.br

RESUMO
O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade de vida e sua associação com fatores demográficos, estilo de vida e comorbidades
em portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Métodos: Estudo de corte transversal, descritivo-correlacional. A
amostra foi composta por 20 indivíduos adultos de ambos os sexos, com diagnóstico clínico comprovado de DPOC, internados
no Hospital São José – Criciúma/SC. O instrumento utilizado para avaliar a qualidade de vida foi o questionário Saint George
Respiratory Questionnaire – SGRQ, versão validada e traduzida para o português. As demais variáveis do estudo foram coletadas
no prontuário eletrônico de cada paciente. Resultados: A maioria da amostra era do sexo masculino, com idade entre 60 e 65
anos, tabagista e portadora de diabetes mellitus e câncer de pulmão. A maior média do escore de avaliação da qualidade de vida
foi obtida no domínio “atividades”, seguido de “sintomas” e “impacto”. Houve associação estatisticamente significativa entre o
maior escore total da qualidade de vida, idade elevada e presença de câncer de pulmão. Conclusão: Concluiu-se que os indivíduos
avaliados com DPOC que tinham maior idade e eram portadores de câncer de pulmão apresentaram pior qualidade de vida geral.
Palavras-chave: Qualidade de vida; Doença pulmonar obstrutiva crônica; DPOC.
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PESCORE APACHE II: UM INDICE CONFIÁVEL EM
PACIENTES SOB ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA
MECÂNICA
Score Apache II: a Reliable index patient on mechanical Ventilatory
Assistance
Aparecida Donizete da Silva Bittar1, Eliane Regina Ferreira Sernache de Freitas2
1. Irmandade Santa Casa de Londrina (ISCAL) – Londrina – Paraná – Brasil – Rua Joao Huss, 75 apto
1301 - Gleba Palhano - adsbittar@yahoo.com.br
2. Universidade Norte do Paraná (UNOPAR); Irmandade Santa Casa de Londrina (ISCAL) – Londrina –
Paraná – Brasil – Rua Belo Horizonte, 540 Centro - elianefe@sercomtel.com.br

RESUMO
Este estudo tem como objetivo verificar o desempenho do Escore APACHE II como índice prognostico confiável , no que
diz respeito ao tempo de permanência em ventilação mecânica , permanência hospitalar e o risco de mortalidade dos pacientes
internados numa unidade de terapia intensiva (UTI). Avaliou-se 162 indivíduos com idade media de 58,2±19,3 anos. O Escore
Apache II foi aplicado no momento da instalação da ventilação mecânica invasiva, para avaliação da gravidade clinica e mortalidade esperada. Os pacientes foram acompanhados ate o momento da alta hospitalar ou óbito para finalização do estudo. Dos
pacientes avaliados 58,0% eram do sexo masculino e a média de idade foi de 58,2±19,3 anos. O Escore APACHE II médio foi de
29,1 ± 6,3 com risco estimado de morte de 70,3% e mortalidade observada de 71,6% sendo que, 40,1% dos óbitos ocorreram em
pacientes com idade acima de 60 anos (p= 0,0006; rs= 0,217). A média de permanência em ventilação mecânica foi de oito dias,
sendo que todos os pacientes incluídos apresentavam escore acima de 10 (p=0,052). O Escore APACHE II mostrou correlação
significante e positiva com relação ao tempo de permanência em ventilação mecânica (p=0,052; rs=0,115). Os maiores índices de
mortalidade estavam correlacionados a escores acima de 40 (p=0,002; rs=0,241). O risco de mortalidade (p=0,002; rs=0,189) e o
tempo de permanência hospitalar (p=0,016; rs=0,189), também apresentaram correlação positiva em relação ao escore APACHE II.
Palavras-chaves: APACHE, ventilação mecânica, mortalidade, índice de severidade da doença.
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ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NEUROMUSCULAR NA FORÇA
MUSCULAR PERIFÉRICA, CAPACIDADE FUNCIONAL
E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM DOENÇA
PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
Neuromuscular Electrical Stimulation in Peripheral Muscle Strength,
Functional Capacity and quality of life in patients with chronic Obstructive
Pulmonary Disease
Flaviane de Castro Moraes1, Laura Jurema dos Santos2
1. Fisioterapeuta, aluna do Curso de Pós-graduação Fisioterapia Cárdio-Respiratória da Faculdade
Inspirar (Florianópolis/SC), flaviane_cm@yahoo.com.br
2. Mestre, professora do Curso de Fisioterapia da ULBRA (Torres/RS), fisio.laurasantos@gmail.com
RESUMO
Contextualização: O acometimento sistêmico da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) pode ser caracterizado pela
síndrome da disfunção muscular esquelética, causando atrofia muscular, redução do metabolismo oxidativo, diminuição da capilarização da musculatura e alteração no tipo de fibra muscular. Esses fatores podem levar à intolerância ao exercício, aumento
da fadiga muscular e diminuição da força/resistência. Em relação ao uso da estimulação elétrica neuromuscular (EENM) na
DPOC, estudos demonstraram que o treinamento com a EENM apresenta melhora da função muscular, endurance, tolerância
ao exercício, bem como redução da percepção de esforço em membros inferiores (MMII) e dispnéia. Objetivo: Este estudo teve
como objetivo avaliar os efeitos da EENM na força muscular periférica, capacidade funcional e qualidade de vida de pacientes
com DPOC. Método: Trata-se de um uma revisão sistemática realizada nas bases de dados, EMBASE, COCHRANE e PubMed,
onde foram incluídos os artigos com pacientes portadores de DPOC e que foram tratados com EENM visando a força muscular
periférica, associado ou não à capacidade funcional e qualidade de vida. Resultados: Fizeram parte do estudo, 13 artigos, estes
foram recuperados para análise detalhada das informações. Conclusão: De acordo com os artigos pesquisados, concluiu-se que
a EENM é uma ferramenta útil, com resultados significativos no tratamento de pacientes com DPOC na melhora da capacidade
funcional, qualidade de vida e fortalecimento muscular periférico.
Palavras-chaves: eletroestimulação, fortalecimento, respiratória, doença pulmonar obstrutiva crônica.
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VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA EM PACIENTES
COM PNEUMONIA
Noninvasive mechanical ventilation in patients with pneumonia

Kelen Rios Brand1, Maria Cristina Zancan2
1. Aluna Unidade Inspirar Cuiabá
2. Aluna Unidade Inspirar Cuiabá

RESUMO
Esta pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica, com o objetivo de analisar a utilização da ventilação mecânica
não invasiva no tratamento de paciente com pneumonia, bem como avaliar seus benefícios, efeitos fisiológicos, critérios de sucesso, indicação e falha no uso desta técnica.
Palavras-chaves: Fisioterapia .ventilação mecânica não invasiva e pneumonia.
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ANÁLISE DA ATIVAÇÃO MUSCULAR PROFUNDA E DO
EQUILÍBRIO EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA PULMONAR
OBSTRUTIVA CRÔNICA - ESTUDO PILOTO
Analysis of deep muscle activation and balance in individuals with Chronic
Obstructive Pulmonary Disease – Pilot Study

Maíra Junkes Cunha1, Felipe Mendes2
1. Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC,
Florianópolis – SC – Brasil, mairajunkes@gmail.com
2. Departamento de Fisioterapia (Universidade de São Paulo – USP, São Paulo - SP – Brasil, felipemendes@usp.br

RESUMO
Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) está associada a alterações sistêmicas como caquexia, inflamação,
altos níveis de ansiedade e depressão e déficit do equilíbrio. Destas complicações atualmente se destaca o déficit de equilíbrio
que pode levar a quedas e ter sérias implicações clínicas. Vários são os fatores que podem explicar esta alteração de equilíbrio no
DPOC, como a inadequada contribuição dos músculos do tronco e distúrbios psicossociais. Porém, seus mecanismos ainda não
foram elucidados. O objetivo deste estudo foi analisar a associação do equilíbrio com a atividade muscular profunda do tronco,
níveis de ansiedade e depressão, nível de atividade física, função pulmonar, qualidade de vida, limitações de vida diária, Índice de
Massa Corporal (IMC), capacidade funcional e índice de dispnéia em indivíduos com DPOC Gold C e D. Métodos: Este estudo
foi transversal, com 10 indivíduos com DPOC (6 homens e 4 mulheres; Idade: 64,4 ± 7,56; IMC=27,29 ± 3,86; VEF1=0,45±0,09).
A normalidade dos dados foi calculada pelo teste Kolmogorov-Smirnov. A correlação entre os resultados dos questionários e testes
foram calculados pelo coeficiente de correlação de Pearson (r) com valor de P<0.05 para significância estatística. Resultados: Foi
observada uma associação do equilíbrio com IMC (r=77) e com a depressão (r=0,70). Não houve correlação com a ativação do
TrA (r=0,44) e outras variáveis. Dentre os 10 indivíduos 7 apresentaram ativação do TrA. Conclusões: Os aspectos emocionais e
IMC estão relacionados a piores níveis de equilíbrio. A ativação do TrA não está associada aos níveis de equilíbrio, o que sugere
que os músculos profundos do tronco pode não ser um dos responsáveis pelos déficit de equilíbrio nos indivíduos com DPOC.
Palavras-chaves: Doença pulmonar obstrutiva crônica; Equilíbrio; Transverso de abdômen; Controle do tronco.
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FREQUÊNCIA E MORBIMORTALIDADE DO INFARTO
AGUDO DO MIOCÁRDIO NAS GRANDES CIDADES DO
PARANÁ
Frequency and mortality of acute myocardial infarction in the big cities of
Paraná

Fernando Soares Gozzi1; Maykel Anderson Semmer2; Andre zago3
1. Aluno da Unidade Inspirar Londrina
2. Aluno da Unidade Inspirar Londrina
3. Orientador

RESUMO
O mundo sofreu grandes transformações nos últimos anos e a tecnologia invadiu a memória das pessoas, trazendo benefícios, mas também riscos. Fatores sócio-econômicos, emocionais, estresse, má alimentação, o dia-a-dia movimentado das grandes
cidades têm trazido sérias conseqüências à saúde do sistema cardiocirculatório. O objetivo desse estudo visa observar a frequência
do Infarto Agudo do Miocárdio nas grandes cidades do Paraná, como Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel,
bem como sua morbimortalidade. Foi realizada revisão bibliográfica, sendo selecionados periódicos e livros. Foi utilizado como
base dados a Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), Scielo e DataSus . Foram selecionados artigos científicos da língua
portuguesa. Descritores utilizados: Infarto Agudo do Miocárdio, Doenças Coronarianas, Incidência, Patologias, Aterosclerose.
Foram utilizados nesse estudo 14 artigos e 10 livros. A cidade com o maior número de casos de Infarto Agudo do Miocárdio foi
Curitiba, com 1055 internações e 110 casos de óbitos, seguida de Londrina, com 377 internações e 42 óbitos por infarto. Em 2008,
a cidade com maior índice de ocorrências de infarto por habitante foi o município de Maringá, com uma internação por infarto a
cada 1.227,45 habitantes. Londrina está em segundo lugar no ranking de maior número de internações por infarto, estando atrás
de Maringá. Com relação ao índice de pacientes infartados que chegam a óbito, Londrina está entre as menores mortalidades do
estado – um em cada 8,98 pacientes infartados vem à óbito, estando atrás de Curitiba, que tem a menor taxa de mortalidade por
infarto do estado – um em cada 9,60. O estudo mostrou que o número de vítimas fatais ainda é considerável. Pode ser percebido
também que há uma grande necessidade de um programa de prevenção, um trabalho sócio-educativo com a finalidade de instruir
a população principalmente de baixa renda, que fazem parte do grupo de risco e não sabem devido à falta de informação.
Palavras-chaves: Infarto Agudo do Miocárdio, sistema cardiocirculatório, mortalidade, morbimortalidade, internações
por infarto.
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O COMPORTAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NOS
EXERCÍCIOS DE PILATES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
The heart rate behavior in Pilates exercises: a systematic review
Annie Luizze Tavares1, Alisson Guimbala dos Santos Araújo2
1. Fisioterapeuta graduada na Faculdade Guilherme Guimbala (Joinville/SC/Brasil). Email: annie_luizze@hotmail.com
2. Fisioterapeuta. Especialista em Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica – FGG. Mestre em Ciências
do Movimento Humano – UDESC. Supervisor do Ambulatório de Disfunções Músculo-esqueléticas da
Faculdade Guilherme Guimbala – FGG. (Joinville/SC/Brasil).
E-mail: alisson.araujo@ace.br

RESUMO
O método Pilates tem sido reconhecido nos últimos anos, ganhou força e reconhecimento. Seu criador Joseph Pilates,
desenvolveu aparelhos, que trabalham o corpo como um todo, sendo indicado em todas as idades, e em diversas patologias.
Apesar de ser uma atividade de baixo impacto, ela promove variação da frequência cardíaca (F.C). Este artigo teve o objetivo
de demonstrar a F.C nas diferentes posturas propostas no Pilates, através de uma revisão bibliográfica de artigos científicos. Na
revisão realizada com os artigos selecionados, alguns estudos não mostraram variações significativas da frequência cardíaca
no Pilates, e em atividades de resistência. Sendo mais evidente a variação da pressão arterial, seja ela sistólica ou diastólica.
Conforme verificado nos estudos, observou-se que o método Pilates não foi considerado uma atividade física com o objetivo de
emagrecimento ou condicionamento físico.
Palavras-chaves: Pilates, frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca, pressão arterial
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA PNEUMONIA EM
ADULTOS
Physical therapy in pneumonia in adults
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RESUMO
Pneumonia é uma infecção envolvendo o trato respiratório inferior caracterizada pela inflamação aguda localizada no parênquima pulmonar, classificada de acordo com a condição clínica ou com o tipo de patógeno. O objetivo deste estudo foi encontrar
evidências científicas sobre a atuação na fisioterapia na pneumonia em indivíduos adultos. A pesquisa foi realizada nas bases de
dados MedLine/PubMed e SCIELO. Foram selecionados os artigos escritos em português, inglês e espanhol com data limite de
publicação até março de 2014, compatíveis com os critérios estabelecidos: pesquisa envolvendo indivíduos adultos maiores de
18 anos, com diagnóstico de pneumonia, submetidos à fisioterapia como tratamento e/ou prevenção da doença. A fisioterapia
respiratória associada ao tratamento medicamentoso tem um papel imprescindível na recuperação de pacientes com pneumonia,
atuando na remoção de muco através da aplicação de técnicas e manobras específicas.
Palavras-chaves: pneumonia, fisioterapia.
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EFEITO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA EM
PACIENTES COM EDEMA AGUDO DE PULMÃO: REVISÃO
DA LITERATURA
Effect of noninvasive mechanical ventilation in patients with pulmonary
acute edema: literature review

Ana Paula Silva1, Julhiane Garcia Ramalho Julião2, Cesar Antônio Luchesa3
1. Fisioterapeuta (Inspirar/Londrina/Paraná/Brasil) anapfisio@hotmail.com
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RESUMO
Introdução: O Edema Agudo Pulmonar (EAP) representa uma das principais causas de insuficiência e/ou desconforto
respiratório que motivam a procura de unidades de emergência ou terapia intensiva. Objetivo: Analisar o efeito da utilização da
ventilação não invasiva no tratamento do edema agudo de pulmão. Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura com busca
de estudos sobre EAP e ventilação não invasiva. Os artigos científicos analisados nesta pesquisa são oriundos das seguintes bases
de dados Medline, Lilacs e Scielo. Os artigos que relacionaram o tratamento do EAP com crianças foram excluidos. Resultados:
Este estudo identificou 36 estudos dos quais quatro foram incluídos para análise. Dos estudos analisados, todos demostraram
resultados positivos na aplicação do uso da ventilação mecânica não invasiva em pacientes com EAP, devido à melhora nos sintomas e quadro clinico do paciente. Conclusão: Pacientes submetidos a ventilação mecânica não invasiva demonstra melhora nos
sintomas apresentados do EAP. No entanto, outros estudos são necessários para garantir sua efetividade, essa informação pode
auxiliar no tratamento e no aumento da sobrevida neste grupo de pacientes.
Palavras-chaves: Ventilação mecânica não invasiva, edema pulmonar, reabilitação.
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FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR
PRÉ E PÓS TRANSPLANTE CARDÍACO: REVISÃO DE
LITERATURA
Physiotherapy in Cardiopulmonary Rehabilitation before and after heart
transplantation: literature review
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3. Fisioterapeuta, Especialista em Fisioterapia (Universidade Estadual de Londrina - UEL/ Londrina/
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RESUMO
Estudos apontam que insuficiência cardíaca já se tornou a primeira causa de internação hospitalar em pacientes de mais
de 60 anos e a sexta causa de internação em pacientes entre 15 e 59 anos. O transplante cardíaco é uma conduta utilizada como
última terapia para pacientes com insuficiência cardíaca em classes funcionais III e IV, aumentando sua sobrevida em até 80%
no 1° ano. A reabilitação cardíaca é de extrema importância na vida desses pacientes portadores de doenças cardiovasculares, e
a fisioterapia juntamente com toda equipe multiprofissional tem como principal objetivo garantir a esses pacientes as melhores
condições sociais, físicas e mentais para que, possam ter uma vida normal e produtiva. A fisioterapia atua em 4 fases da reabilitação
cardíaca: Fase 1 (início após 24horas de internação em UTI), Fase 2 (continuação da fase 1 e também em ambiente hospitalar),
Fase 3 (duração de 3 á 24 meses, em ambiente ambulatorial) e Fase 4 (sem duração definida, já não supervisionada). O objetivo
desse trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre a importância da fisioterapia na reabilitação cardiopulmonar no pré e pós-operatório de transplante cardíaco. Foram utilizadas referências em inglês e português, contidas nas seguintes fontes de dados:
BIREME, Scielo Brazil, LILACS, PUBMED, e ainda artigos publicados em anais de congressos e simpósios, em sua maioria no
período de 2004 á 2013. Uma pesquisa secundária por meio da lista de referência dos artigos identificados também foi realizada.
Palavras-chaves: Reabilitação cardiopulmonar, fases da reabilitação cardíaca, fisioterapia, transplante cardíaco.
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O EXERCICIO FISICO RESISTIDO NO PROGRAMA
DE REABILITACAO PULMONAR PARA PACIENTES
PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA
CRÔNICA
Exercise Weathered in Pulmonary Rehabilitation Program for Patients
Chronic Obstructive Pulmonary Disease the Carriers
Keytiane Kássia de Araújo Ferreira1, Lidiane Cristina Zuanazzi Bevilaqua2, Mara Lílian Soares Nasrala3
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gmail.com
3. Faculdade Inspirar/Docente (Unidade/ Instituição/ Cidade/ Estado/ País) e maranasrala@gmail.com

RESUMO
A Doença pulmonar obstrutiva é uma doença caracterizada por limitação do fluxo aéreo que geralmente progressiva e
associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões a partículas ou gases nocivos, causando manifestação respiratória e
sistêmica. O componente principal da reabilitação pulmonar é o exercício físico que visa reduzir a dependência que os pacientes
tem dos serviços de saúde e de terceiros, melhorar a atividade física e proporcionar uma qualidade de vida melhor. O objetivo
do presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica a cerca da importância do exercício físico resistido no programa de
reabilitação pulmonar para pacientes portadores de DPOC. Tendo como base de dados consultados livros, artigos e também sites
na Internet: Scielo, Lilacs e Google Cientifico, buscando artigos científicos em revistas especializadas, onde foram organizados
os resultados obtidos existentes na mesma direção de estudo. Concluiu-se que o exercício físico resistido tem mostrado um papel
importante no programa de reabilitação pulmonar, sua efetividade quanto á tolerância ao exercício e bons resultados na melhora
da força do paciente, consequentemente, a melhora de qualidade de vida. Todavia, é necessário que mais estudos envolvendo o
treinamento com exercício resistidos sejam realizados, pois diferentes programas de reabilitação pulmonar têm sido propostos
nos últimos anos para o tratamento da DPOC.
Palavras-chaves: DPOC, Exercício físico resistido, Fisioterapia.
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ANÁLISE DA ATIVAÇÃO MUSCULAR PROFUNDA E DO
EQUILÍBRIO EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA PULMONAR
OBSTRUTIVA CRÔNICA - ESTUDO PILOTO
Analysis of deep muscle activation and balance in individuals with Chronic
Obstructive Pulmonary Disease – Pilot Study

Maíra Junkes Cunha1, Felipe Mendes2
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RESUMO
Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) está associada a alterações sistêmicas como caquexia, inflamação,
altos níveis de ansiedade e depressão e déficit do equilíbrio. Destas complicações atualmente se destaca o déficit de equilíbrio
que pode levar a quedas e ter sérias implicações clínicas. Vários são os fatores que podem explicar esta alteração de equilíbrio no
DPOC, como a inadequada contribuição dos músculos do tronco e distúrbios psicossociais. Porém, seus mecanismos ainda não
foram elucidados. O objetivo deste estudo foi analisar a associação do equilíbrio com a atividade muscular profunda do tronco,
níveis de ansiedade e depressão, nível de atividade física, função pulmonar, qualidade de vida, limitações de vida diária, Índice
de Massa Corporal (IMC), capacidade funcional e índice de dispnéia em indivíduos com DPOC Gold C e D.
Métodos: Este estudo foi transversal, com 10 indivíduos com DPOC (6 homens e 4 mulheres; Idade: 64,4 ± 7,56; IMC=27,29
± 3,86; VEF1=0,45±0,09). A normalidade dos dados foi calculada pelo teste Kolmogorov-Smirnov. A correlação entre os resultados
dos questionários e testes foram calculados pelo coeficiente de correlação de Pearson (r) com valor de P<0.05 para significância
estatística.
Resultados: Foi observada uma associação do equilíbrio com IMC (r=77) e com a depressão (r=0,70). Não houve correlação
com a ativação do TrA (r=0,44) e outras variáveis. Dentre os 10 indivíduos 7 apresentaram ativação do TrA.
Conclusões: Os aspectos emocionais e IMC estão relacionados a piores níveis de equilíbrio. A ativação do TrA não está
associada aos níveis de equilíbrio, o que sugere que os músculos profundos do tronco pode não ser um dos responsáveis pelos
déficit de equilíbrio nos indivíduos com DPOC.
Palavras-chaves: Doença pulmonar obstrutiva crônica; Equilíbrio; Transverso de abdômen; Controle do tronco.
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Capítulo III

Dermatofuncional e Cosmetologia
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EFEITO DA MASSAGEM MODELADORA NO TRATAMENTO
DO FIBRO EDEMA GELÓIDE E GORDURA LOCALIZADA:
UMA REVISÃO DE LITERATURA
Efect of modeling massage in the treatment of celulite and localized fat: a
review of literature
Sue Ellen Guimarães Alves1; Jeanne Vasconcelos Codignotto2; Tatiana Bertacin3
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3. Professora da Faculdade Inspirar.

RESUMO
A massagem modeladora é uma técnica que utiliza manobras rápidas e intensas sobre a pele, utilizando pressão através
de movimentos de amassamento e deslizamento, que quando executados adequadamente pode auxiliar na redução de medidas e
edemas, estimular a circulação sangüínea, o metabolismo e as respostas neuromusculares, harmonizar os contornos corporais e
minimizar a ansiedade e a depressão, contribuindo para o aumento da auto-estima e da qualidade de vida. Este estudo teve como
o objetivo realizar uma revisão de literatura sobre os efeitos da massagem modeladora no tratamento do fibro edema gelóide e
gordura localizada. Foi realizada uma revisão de literatura com artigos do período de 1999 a 2011 Dentre as publicações, foram
selecionados os artigos de língua portuguesa e inglesa, que incluíssem revisões bibliográficas, tratamentos ou pesquisas experimentais. Dessa forma foram identificados 06 artigos e 02 livros. Sugere-se com este estudo que a literatura ainda é escassa quando
se trata massagem modeladora no tratamento do fibro edema gelóide e gordura localizada. Constatou-se também que a massagem
modeladora é uma técnica que apresentou bons resultados no tratamento do fibro edema gelóide e da gordura localizada, sendo
estes resultados mais eficazes quando associado a outras técnicas.
Palavras-chaves: fisioterapia, massagem, estética.

Página - 50

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 8 • Número 1 • JAN/FEV/MAR de 2016

COMPOSIÇÃO CORPORAL: REVISÃO CRITICA DE
MÉTODOS DIRETOS E DUPLAMENTE INDIRETOS
Body composition: critical review of methods for direct and indirect double
Ana Paula Bastos Amorim1, Rayane Marchi Pimentel2, Fernanda Marques3
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RESUMO
O tecido adiposo é responsável por diversas funções em nosso corpo, como proteção de órgãos vitais, isolamento térmico,
fonte e reserva de energia. A gordura, como citam alguns autores, é o acumulo de triglicerídeos no tecido adiposos e quando em
excesso pode ser extremamente prejudicial à nossa saúde, podendo levar a alterações metabólicas, doenças crônicas, obesidade,
diabetes, hipertensão e dislipidemias. A avaliação da composição corporal é de suma importância para diagnosticar o estado de
equilíbrio relacionado ao acúmulo de gordura corporal, seja ele individual ou populacional, e para aplicabilidade das mais adequadas condutas sejam elas clínicas e/ou nutricionais. A existência de métodos que nos permitam analisar e estimar essa composição
corporal é fundamental para avaliar a saúde de cada indivíduo. Diversos são os métodos cabíveis para realizar esta análise corporal,
sejam eles confiáveis aplicados corretamente e manipulados por pessoas que tenham total domínio. Estes variam segundo suas
bases físicas, custos, facilidades de utilização, praticidade e transporte dos equipamentos. Este estudo tem como objetivo revisar a
aplicabilidade de métodos de avaliação da composição corporal, tais como índice de massa corporal, bioimpedância elétrica, perimetria, indicadores antropométricos, medidas de dobras cutâneas, plicometria, circunferência da cintura e relação cintura-quadril.
Palavras-chaves: composição corporal, avaliação, estado nutricional, métodos.
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A EFICÁCIA DA RADIOFREQUÊNCIA NO
REJUVENESCIMENTO FACIAL
The Effectiveness Of Radiofrequency On Facial Rejuvenation
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento é um processo dinâmico e imutável que atinge todos os sistemas do corpo humano, inclusive
a pele, que é o órgão mais evidente do corpo humano e importante para o psiquismo do indivíduo. Na tentativa de reverter esse
quadro, a FR surge como um procedimento estético não invasivo capaz de promover a neocolagênese e neoelastogênese. Objetivo:
Determinar a eficácia da radiofrequência não ablativa na melhora do rejuvenescimento facial. Metodologia: Foi realizada uma
busca sistemática nas bases de dados da LILACS, PubMed e PEDro, sem restrição de ano e idioma para obtenção dos resultados,
utilizando palavras-chave MeSH e Desch, combinadas através de operadores booleanos OR, AND E AND NOT. Os artigos identificados tiveram o risco de viés e análise descritiva dos desfechos mais importantes analisados por três revisores independentes.
Resultados: Foram inclusos 4 artigos de diferentes países, dos quais: 4 com randomização inadequada, 4 com mascaramento e
análise por intenção de tratar adequados e 3 sem sigilo de alocação. Os desfechos mais importantes analisados foram agrupados
em: protocolo de aplicação da RF, método de avaliação, efeitos adversos e conclusão dos autores sobre a eficácia da modalidade.
Conclusão: Os resultados encontrados nesta revisão não fornecem dados suficientes para nortear uma prática clínica baseada em
evidência em decorrência do alto risco de viés e baixa validade externa dos estudos encontrados.
Palavras-chaves: Radiofrequência; Fisioterapia; Face.
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The importance of photo protection against the aging extrinseco
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RESUMO
Introdução: Com o intuito de prevenir o câncer de pele e o envelhecimento cutâneo pelo sol é bem conhecido e estudado
a importância dessa proteção desde muito jovens. A exposição frequente e intensa causa danos à pele, trazendo a necessidade do
uso de medidas fotoprotetoras, como os filtros solares. Objetivo: Demonstrar por meio de uma revisão bibliográfica a importância
da fotoproteção contra o envelhecimento extrínseco. Metodologia: Este trabalho consiste de uma revisão de literatura onde os
artigos foram pesquisados de forma assistemática no período de Janeiro a Junho de 2014. Discussão: O uso do protetor solar ainda
é limitado, porém à importância de se proteger dos raios solares, para isso é obtido campanhas de prevenção do câncer de pele.
Contudo, os filtros solares foram desenvolvidos para a prevenção de queimaduras decorrente da exposição ao sol, pois de acordo
com os estudos correlacionados o envelhecimento cutâneo e o câncer de pele são ocasionados pela exposição crônica à radiação
ultravioleta do sol aumentando o uso desses fotoprotetores. Considerações finais: Este estudo demostrou a importância do uso do
fotoprotetor solar diário contra o envelhecimento extrínseco desde a infância até a terceira idade, sendo necessário associar seu
uso com outros cuidados de proteção e o retoque dos filtros solares.
Palavras-chaves: Fotoenvelhecimento, Fotoproteção e Radiação Solar.
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A INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA
DERMATOFUNCIONAL NA DIÁSTASE ABDOMINAL
ATRAVÉS DA CORRENTE RUSSA : UMA REVISÃO DE
LITERATURA
Intervention in physiotherapeutic dermatofuncional diastasis through
abdominal roller chain: a review of literature

Angelita Trebien Schäfer1, Daiane Veiga2
1. Fisioterapeuta, Graduada em Fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina – Udesc. Florianópolis - Santa Catarina. Email: angelfisio.sc@gmail.com
2. Daiane Veiga, Graduada em Fisioterapia pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Santa
Maria - RS. Email: daia_veiga@hotmail.com

RESUMO
A estimulação elétrica neuromuscular de média frequência (EENM), denominada corrente russa, é utilizada para restabelecer a força muscular. Pode ser usada na reabilitação da diástase do músculo reto abdominal (DMRA) a qual é definida como a
separação ou afastamento dos feixes desse músculo que ocorre durante a evolução da gravidez, e deve ser tratada em período de
puerpério . O presente estudo, objetiva apresentar uma revisão da literatura acerca das evidências disponíveis sobre o uso da eletroestimulação no tratamento da diástase abdominal. Para tal, foram consultadas as bases de dados dos Periódicos Capes, Scielo,
Pubmed e Google Acadêmico. Os descritores de assunto foram diástase abdominal, corrente russa, fisioterapia dermatofuncional,
estimulação elétrica neuromuscular. Através da pesquisa realizada foi possível concluir que, a fisioterapia dermato-funcional
promove a recuperação funcional da musculatura abdominal enfraquecida por meio da corrente russa e quando associada ao
exercício muscular ativo e resistido obtém-se um resultado mais significativo.
cular.

Palavras-chaves: Diástase Abdominal, Corrente Russa, Fisioterapia Dermato Funcional, Estimulação Elétrica Neuromus-
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PROTOCOLO DE LIMPEZA DE PELE PROFUNDA EM
PELES OLEOSAS
Protocol for cleaning of skin deep in oily skin
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RESUMO
O principal objetivo deste artigo foi destacar os princípios básicos para o tratamento cosmético da pele oleosa, direcionado
aos profissionais da estética facial, facilitando dessa forma a elaboração e aplicação de protocolos para o devido tratamento, explicando sua etiologia com base em livros e artigos científicos, para assim identificar o tratamento mais adequado, auxiliando no
tratamento profissional. A pele oleosa apresenta características diferenciadas e demanda o uso de produtos cosméticos adequados
e que proporcionem benefícios específicos a esse tipo de pele, por isto elaboramos um protocolo específico para limpeza de pele
oleosa, que segue com os principais passos: higienização, esfoliação, tônico adstringente, emoliente, extração, tônico antisséptico, alta frequência, máscara calmante, e finalizando com protetor solar com formulação específica para pele oleosa e com FPS
alto. Concluímos que a realização da limpeza de pele é indispensável para um indivíduo que tenha pele oleosa, pois seguindo o
passo a passo deste protocolo acredita-se em uma melhora qualitativa, minimizando o aspecto oleoso e brilhoso da pele. Porém,
levando em consideração o distúrbio de excesso de oleosidade na pele, os profissionais de estética facial devem estar ciente em
poder orientar e solicitar ao paciente encaminhamento ao dermatologista para o acompanhamento em geral.
Palavras-chaves: Protocolo, Pele, Limpeza, Cosméticos, Protetor Solar.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE EFICIÊNCIA DO
ULTRASSOM FOCALIZADO (HIFU)
Literature review on effectiveness of Focused Ultrasound (HIFU)

Ildo Teixeira Silva1; Juliana Souza Silva2; Fernanda Marques Peixoto de Souza3
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RESUMO
O ultrassom possui ondas de frequências acima de 20KHz e elas, são aplicadas aos tecidos biológicos através equipamentos
gerando efeitos diversos no nosso organismo, como é o caso da lipólise por meio da cavitação. No presente estudo sugere-se a
comprovação através de artigos experimentais de bases de dados reconhecidas Scopus®, SciELO® e PubMed® e obras relacionadas, a confirmação e a corroboração sobre o HIFU (ultrassom focado de alta intensidade). Em conformidade com os estudos
analisados para a realização deste artigo, comprova-se a eficiência do recurso na lipólise, sendo este uma ferramenta de bastante
importância para a Fisioterapia na modalidade Dermato-Funcional.
Palavras-chaves: lipólise, cavitação, HIFU, Dermato-Funcional.
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AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS DE FOTOPROTEÇÃO DOS
MOTOTAXISTAS DA CIDADE DE TERESINA- PI
Evaluation of habits of photoprotection of motorcycle taxis from the city of
Teresina-PI
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RESUMO
As radiações ultravioletas constituem apenas 10% de toda radiação que chega à Terra, mas são as mais perigosas à saúde
humana. As consequências da radiação sobre as estruturas celulares cutâneas são flacidez, rugas ou linhas de expressão e manchas, alémde lesões pré-malignas e malignas. Existe uma variedade de profissionais que exercem seu trabalho em ambientes
externos e vêm sofrendo com as consequências da radiação solar, entre elas a de mototaxista. Este trabalho objetivou descrever
os hábitos de exposição ao sol e fotoproteção, dos mototaxistas da cidade de Teresina, Piauí. Trata-se de um estudo de campo, de
caráter epidemiológico, transversal, quantitativo e qualitativo, com uma amostra de 131 mototaxistas. Para a coleta de dados foi
utilizado um formulário no ambiente de trabalho dos mesmos. O perfil da amostra foi de homens com predomínio da idade entre
30 e 35 anos e quanto a cor da pele prevaleceram indivíduos com pele morena clara (55%). Quanto aos hábitos de fotoexposição
75% dos mototaxistas expõem-se mais de seis horas por dia e 38 indivíduos (29%) se expõem entre 10 e 15 horas, no horário
de maior radiação solar. Em relação aos hábitos quanto à fotoproteção, o estudo nos mostrou que 55,0% ainda não fazem uso
de fotoprotetores. Portanto, é necessário tomar medidas de intervenção para controlar os riscos presentes, bem como, prevenir
e promover a saúde no ambiente de trabalho, fazendo com que os mesmos tenham o hábito de fotoproteção mais adequados ao
ambiente de trabalho.
Palavras-chaves: fotoproteção, protetores solares, mototaxistas.
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A IMPORTÂNCIA DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL NO
PÓS-OPERATÓRIO DE LIPOASPIRAÇÃO
The importance of the lymphatic drainage manual for postoperative
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RESUMO
A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico de remoção de gordura subcutânea, apresentando bons resultados em adultos
saudáveis com gordura localizada. O presente estudo teve como objetivo geral avaliar a ação da Drenagem Linfática Manual
em pacientes lipoaspiradas. Utilizou-se como metodologia pesquisa bibliográfica. Pacientes que se submeteram a lipoaspiração,
sentiram dor devido ao trauma mecânico e ao serem tratadas com sessões de drenagem linfática manual relataram redução a dor,
desconforto e relaxamento muscular reduzindo as tensões e estresses além da melhora da qualidade do sono, bem estar e retorno
mais rápido as atividades diárias.
Palavras-chaves: Drenagem linfática. Pós – operatório. Lipoaspiração.
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MICROAGULHAMENTO NA MELHORA ESTÉTICA DA
PELE
Microneedles improved quality and aesthetic skin

Gislaine dos Santos1, Tatielly Andressa de Matos2, Vagner Marcolin Trautwein3
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RESUMO
Atualmente observa-se a tendência de procedimentos pouco invasivos isolados ou combinados visando o rejuvenescimento
da pele, tratamento de estrias, cicatrizes, discromias e demais afecções da pele, sem provocar a desepitelizaçao total observada
nas técnicas ablativas. O estudo apresenta uma revisão de literatura dos efeitos do microagulhamento na melhora estética do
tecido cutâneo. O microagulhamento demonstrou resultados de 608% no espessamento da epiderme de cobaias com a utilização
de aplicações seqüenciais associadas a aplicação de vitaminas C e A de uso tópico, aumento da produção de colágeno e fatores
de crescimento, aumento da capacidade absorção de ativos através do extrato córneo, possibilitando a melhora da qualidade e
estética da pele.
Palavras-chaves: indução percutânea de colágeno, não-ablativo, dermaroller.
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A INFLUÊNCIA DE UM TRATAMENTO DERMATOFUNCIONAL SOBRE A SATISFAÇÃO PESSOAL, A IMAGEM
CORPORAL E O CONVÍVIO SOCIAL
TInfluence of a treatment dermato-functional about the personal
satisfaction, the body image and the social living
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RESUMO
A imagem corporal é parte integrante do complexo mecanismo de identidade pessoal e se refere à satisfação de uma pessoa
com seu tamanho corporal ou partes específicas de seu corpo além de estar intrinsecamente associada com o conceito de si próprio,
sendo influenciável pelas dinâmicas interações entre o ser e o meio em que vive. Este estudo é a continuação de uma pesquisa
intitulada “Efeitos da associação de massagem modeladora e geoterapia me adiposidade localizada” que foi realizada de março a
julho de 2012 na Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Na pesquisa original a amostra era de 5 participantes, idade
média de 20,6 anos, submetidas à 14 sessões de massagem modeladora e geoterapia em abdômen e flancos, sendo avaliadas através
de perimetria, fotografia, plicometria, escala de satisfação e questionário de percepção. Porém, o único instrumento que não foi
incorporado aos resultados da pesquisa original foi o questionário de percepção e, por este motivo, é abordado no presente estudo
e dividido em três vertentes: satisfação pessoal, imagem corporal e convívio social. A partir dos resultados obtidos foi possível
verificar que um tratamento dermato-funcional para adiposidade localizada é capaz de gerar resultados na grande maioria positivos nas três vertentes analisadas. E acredita-se que os poucos relatos não muito satisfatórios encontrados nos resultados sejam
em decorrência da amostra ser composta por indivíduos jovens do sexo feminino, uma vez que estas são a parcela da população
que está mais suscetível as pressões impostas pelos padrões de beleza atuais.
Palavras-chaves: satisfação, imagem corporal, convívio social, adiposidade, dermato-funcional.
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OS EFEITOS DA CARBOXITERAPIA NAS ESTRIAS
The effects of the stretch carboxitherapy
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RESUMO
As estrias são lesões longas, lineares e, geralmente, paralelas, decorrentes da ruptura de fibras de colágeno e elastina; surgem
em oposição às linhas de tensão da pele. A Carboxiterapia é uma técnica que se utiliza o gás carbônico medicinal (Dióxido de
Carbono ou CO2) injetado no tecido subcutâneo, estimulando assim efeitos fisiológicos. Este artigo teve como objetivo avaliar os
efeitos da carboxiterapia no tratamento das estrias. Foi realizada uma revisão da literatura demonstrando que a carboxiterapia é um
método utilizado para tratamento de irregularidades da pele, melhora a pressão parcial de oxigênio tecidual, a perfusão tecidual, e
também, os parâmetros locais de circulação. Proporciona aumento e reoorganização de fibras colágenas na lesão e consequentemente melhora no aspecto da pele. É um método viável, eficaz e seguro para vários distúrbios estéticos inclusive para as estrias.
Palavras-chaves: Estrias, Carboxiterapia, Dióxido de carbono.
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EFICÁCIA DA CRIOLIPÓLISE NA REDUÇÃO DA GORDURA
CORPORAL LOCALIZADA: Uma revisão sistemática
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RESUMO
Introdução: A criolipólise constitui-se de uma técnica não invasiva de resfriamento tecidual que objetiva a redução do panículo
adiposo e a perda de gordura corporal. Objetivo: Apresentar evidências científicas sobre a eficácia do método de criolipólise no
tratamento da gordura localizada. Método: Revisão de literatura envolvendo pesquisa em 5 bases de dados publicados até o mês
de janeiro de 2014. Resultados: Foram identificadas 113 referências com o descritor estabelecido. Destas, 27 foram selecionadas
para a leitura na íntegra, e, 10 os estudos incluídos nesta revisão. Os trabalhos foram analisados verificando a região tratada, o
número de sessões realizadas, a eficácia da técnica, os efeitos colaterais, o grau de satisfação dos pacientes e os parâmetros utilizados. Conclusão: A criolipólise mostra-se como uma técnica eficaz na eliminação da gordura localizada, apresentando resultados
positivos com elevado nível de satisfação de seus pacientes.
Palavras-chaves: criolipólise.
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CARBOXITERAPIA NA FIBROSE PÓS LIPOASPIRAÇÃO:
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RESUMO
Atualmente o mercado da estética está em grande ascensão, à busca por um padrão de beleza e perfeição vem estimulando
mais pessoas a buscar recursos dentro da área de cirurgia plástica visando este objetivo. Dentre as técnicas mais procuradas para
conquistar um corpo mais escultural está à lipoaspiração que visa eliminar acúmulos localizados de tecido adiposo e melhorar o
contorno corporal, de forma que o resultado seja ainda mais efetivo. Ressaltamos neste trabalho a importância de uma intervenção
pós-cirúrgica efetiva, no caso a atuação da fisioterapia dermato-funcional. Devido o comum surgimento de complicações originadas
do próprio procedimento invasivo que é a cirurgia plástica busca-se cada vez mais por técnicas e procedimentos pós-cirúrgicos que
acelerem o processo de cicatrização e reabilitação da paciente, como também que visem minimizar as complicações associadas à
cirurgia plástica. A finalidade deste trabalho foi o levantamento e evolução de estudos a respeito da carboxiterapia, técnica recentemente introduzida na área da estética que consiste na administração de CO2 pela via subcutânea diretamente nas áreas afetadas
sendo comprovado em diversos estudos sua eficácia, e o cruzamento dessas informações com estudos realizados sobre a fibrose
cicatricial nas pacientes de pós-lipoaspiração, buscando possíveis benefícios da carboxiterapia nesta complicação. Contudo, existe
uma escassez de pesquisas que englobem diretamente o uso da técnica de introdução de dióxido de carbono percutâneo na fibrose
cicatricial, por isso o interesse de estudos que abrangessem esta área. Com esta pesquisa bibliográfica concluímos a existência
de muitos artigos científicos ligados ao método da carboxiterapia, porém poucos destes diretamente associados aos benefícios
que o método pode trazer para pacientes que sofrem com o surgimento de fibrose pós lipoaspiração, sendo, portanto, de grande
importância dar maior profundidade as pesquisas relacionadas a este tema considerando os efeitos positivos da carboxiterapia na
ocorrência de fibrose cicatricial expostos na pesquisa aqui desenvolvida.
Palavras-chaves: carboxiterapia, lipoaspiração, fibrose.
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PARA LINFEDEMA
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Treatment physiotherapeutic for lymphoedema related to breast cancer
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RESUMO
O linfedema relacionado ao câncer de mama é uma das principais complicações e a mais temida sequela de câncer de mama.
Trata-se do acúmulo de linfa nos espaços intersticiais, causado por um déficit no sistema linfático que surge em qualquer fase pós
cirurgia. Esta pesquisa teve como objetivo buscar na literatura estudos sobre as modalidades e a efetividade dos tratamentos de
mulheres com linfedema pós-câncer de mama. Foram pesquisados estudos recentes sobre os tratamentos fisioterapêuticos mais
efetivos para linfedema e retirados das bases de dados da Bireme (LILACS, MEDLINE, SciELO e COCHRANE) e PUBMED,
com restrição de ano e idioma. Os artigos incluídos foram restritos ao período de 2007 a 2014 e aos idiomas português, inglês e
espanhol. Apenas três artigos se adequaram aos critérios de inclusão desta pesquisa. Em concordância dos artigos avaliados, a
fisioterapia é a melhor escolha contando com a associação de técnicas terapêuticas (higiene cutânea rigorosa, drenagem linfática
manual, exercícios miolinfocinéticos e bandagens compressivas) podendo-se obter diminuição do linfedema, boa circulação
linfática, retorno as atividades de vida diárias e melhor qualidade de vida.
Palavras-chaves (DeCS): Neoplasias, Linfedema, Modalidades de Fisioterapia, Drenagem
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL
NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO DE PACIENTES
MASTECTOMIZADAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Role of dermatofunctional physical therapy in the preoperative and postoperative of mastectomy patients: a review of literature
Cássia Bonotto¹, Cristiane Daneluz Sant´anna², Michelle Cozer Flyssak³; Cesar Antonio Luchesa4
1. Fisioterapeuta, acadêmica da Pós-graduação Lato sensu em Fisioterapia Dermatofuncional e Cosmetologia da INSPIRAR Centro de estudos, e extensão em saúde de Cascavel, PR - Brasil cassia_bonotto@
hotmail.com;
2. Fisioterapeuta, acadêmica da Pós-graduação Lato sensu em Fisioterapia Dermatofuncional e Cosmetologia da INSPIRAR Centro de estudos, e extensão em saúde de Cascavel, PR - Brasil Cris.daneluz@
gmail.com;
3. Fisioterapeuta, acadêmica da Pós-graduação Lato sensu em Fisioterapia Dermatofuncional e Cosmetologia da INSPIRAR Centro de estudos, e extensão em saúde de Cascavel, PR - Brasil Michelle.cozer@
hotmail.com;
4. Professor e Coordenador da INSPIRAR Centro de estudos, e extensão em saúde de Cascavel, PR - Brasil Cesar@inspirar.com.br.

RESUMO
O câncer de mama está entre as maiores causas de óbitos na população feminina no Brasil, sendo que essa afecção causa
transtornos físicos, emocionais e sexuais, assim como alterações na auto-imagem das pessoas por ele acometidas. A principal complicação originada dos processos oncológicos é o linfedema pós-mastectomia. O objetivo do presente estudo foi buscar evidências
científicas, e descrever a respeito da abordagem fisioterapêutica no pré e pós-operatório de mulheres submetidas à cirurgia de
câncer de mama, acometidas por linfedema. Este foi um estudo de revisão bibliográfica, com pesquisas em periódicos LILACS,
SCIELO, e BIREME. Foram selecionados 22 estudos, datados entre 2000 a 2012, que fossem relevantes no tratamento pré e pós-operatório do câncer de mama. Estudos demonstram que a fisioterapia fundamentada em conceitos científicos tem contribuído
muito nos processos oncológicos. Conclui-se que a fisioterapia é de suma importância, pois está incluída no planejamento da
assistência ao câncer de mama, prevenindo complicações, promovendo adequada recuperação funcional e, conseqüentemente,
proporcionando melhor qualidade de vida as pacientes mastectomizadas.
Palavras-chaves (DeCS): Linfedema, mastectomia, câncer de mama, reabilitação.
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CICATRIZ EM PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA PLÁSTICA
E A ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA
Scar on Postoperative Plastic Surgery and Performance the
Physiotherapeutic

Elizabet Saes da Silva1
Claudia Carpes2
1. Pós-graduanda em Fisioterapia Dermato Funcional / Faculdade Inspirar Porto Alegre-RS / Brasil
2. Coordenadora do Curso de Pós-graduação em Fisioterapia Dermato Funcional / Faculdade Inspirar
Porto Alegre-RS / Brasil

RESUMO
A cirurgia plástica resulta em cicatrizes que são consequências destes procedimentos, e consistem na substituição do tecido
lesado por conjuntivo neoformado, indicado como cicatricial. Qualquer elemento que interponha na coaptação das bordas, pode
interferir no processo cicatricial ocorrendo complicações como deiscência, cicatrizes hipertróficas e queloides. Desta forma, este
trabalho busca realizar uma pesquisa bibliográfica sobre os possíveis tratamentos fisioterápicos nas cicatrizes. Objetivo: Verificar
a atuação fisioterápica no tratamento de cicatriz em pós-operatório de cirurgias plásticas. Metodologia: Pesquisa bibliográfica
sobre a atuação fisioterápica no tratamento de cicatriz em pós-operatório de cirurgia plástica, os recursos existentes e sua eficácia
feita em sites de pesquisa como SciELO, PEDRO, Pubmed, em revistas e livros da área. Resultados: Foram analisados 35 artigos,
referentes aos recursos de Ultrassom, Laser, LED, Alta Frequência e Silicone. Conclusão: São muitos os recursos disponíveis
para que uma cicatriz torne-se normotrófica.
Palavras-chaves: Cicatriz, cicatrização, pós-operatório, recursos fisioterápicos, Ultrassom, Laser, LED, Alta frequência,
Silicone, Radiofrequência.
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DRENAGEM LINFÁTICA NA PÓS-MASTECTOMIA: UMA
REVISÃO DE LITERATURA
Lymphatic drainage in post-mastectomy: a systematic literature review

Elaine Peixoto Gravina1, Denise Dias Xavier2,Eunice Tokars²
1. Acadêmica da Pós Graduação Lato Sensu em Fisioterapia Dermato Funcional e Cosmetologia da
INSPIRAR Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Saúde, Curitiba, Paraná, Brasil E-mail: epgravina@gmail.com
2. Professora da Pós Graduação Lato Sensu em Fisioterapia Dermato Funcional e Cosmetologia da INSPIRAR Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Saúde, Curitiba, Paraná, Brasil.

RESUMO
Com aumento da expectativa de sobrevida para mulheres submetidas a cirurgias de retirada total ou parcial da mama
(mastectomia), a drenagem linfática manual (DLM) tornou-se fundamental na reabilitação dessas pacientes, visando a melhor
qualidade de vida física e mental. O objetivo deste trabalho foi relatar a importância da DLM em pacientes pós-mastectomizadas
através de uma revisão bibliográfica. Embora amplamente utilizada no pós-operatório de mama, esta técnica fisioterapêutica é
pouco estudada. Muitos estudos associam a utilização da DLM na principal complicação gerada pela cirurgia do câncer de mama
que é o linfedema. Assim, observou-se com base na literatura analisada, que a DLM contribui de forma efetiva, não apenas no
processo de reabilitação como também no aspecto preventivo, porém faltam estudos que descrevam a influência da DLM nas
pacientes mastectomizadas.
Palavras-chaves: mastectomia, reabilitação, câncer de mama, linfedema.
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ESTUDO BIBLIOGRÁFICO DOS EFEITOS DA
RADIOFREQUÊNCIA NA FLACIDEZ E NO
ENVELHECIMENTO
Bibliographic study of the effects of radio frequency flaccidity and aging

Fernanda Poletto1, Kaciani Cezar2, Thailise Lima3, Lucineide da Silva Santos4
1. Fernanda Lauschner Poletto / Pós Graduanda do Curso De Pós Graduação Lato Sensu em Fisioterapia
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hotmail.com
2. Kaciani Cezar /Pós Graduanda do Curso De Pós Graduação Lato Sensu em Fisioterapia Dermatofuncional e Cosmetologia (CGB/ Faculdade Inspirar/ Cuiabá/ MT/ Brasil) kaciani_cezar@hotmail.com
3. Thailise Renata Ferreira Lima / Pós Graduanda do Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Fisioterapia Dermatofuncional e Cosmetologia (CGB/ Faculdade Inspirar/ Cuiabá/MT/Brasil) fisioesaude.rm@
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4. Lucineide da Silva Santos/ Professora do Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Fisioterapia Dermatofuncional e Cosmetologia (CGB/Faculdade Inspirar/ Cuiabá/ MT/ Brasil) lucineidebenvenuti@gmail.
com

RESUMO
O envelhecimento é um processo lento, progressivo e irreversível que é influenciado por diversos fatores. O envelhecimento
intrínseco é também denominado verdadeiro ou cronológico e o extrínseco foto envelhecimento. Todo esse processo não possui
uma causa definida que explique a natureza dessas alterações anatômicas, mas várias teorias tentam justificá-lo. Independente
da justificativa para o envelhecimento, seus principais sinais são rugas, manchas, pele seca, perda de luminosidade, flacidez
etc. Sabendo que um dos mais importantes fatores demográficos da atualidade é o aumento da população idosa e que ela cada
vez mais se preocupa com a manutenção de uma boa aparência, foi realizado um levantamento bibliográfico com o objetivo de
analisar os efeitos da radiofrequência no envelhecimento cutâneo. Esse levantamento foi obtido a partir de livros texto, artigos
científicos e sites relacionados ao tema. Espera-se através desse trabalho pontuar os benefícios da radiofrequência no tratamento
do envelhecimento cutâneo.
Palavras-chaves: Envelhecimento, radiofrequência, flacidez.
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A Carboxiterapia e suas aplicações: uma revisão
The Carboxitherapy and its applications: a review

Dayana Cristina de Morais¹, Fernanda Cristine Oliveira² , Adriana Mitie Ida Simbalista³
1. Graduada na Faculdade José do Rosário Vellano (Divinópolis/ Minas Gerais/Brasil) danemorais@
yahoo.com.br
2. Graduada na Faculdade José do Rosário Vellano (Divinópolis/ Minas Gerais/Brasil) fe_crisoliveira@
hotmail.com
3. Graduada na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Curitiba/Paraná/Brasil) adrianaida@hotmail.
com

RESUMO
O Gás carbônico usado na técnica de carboxiterapia é um gás atóxico, não embólico, com alto poder de difusão e com
benefícios vasodilatadores capazes de promover uma melhora na circulação local, gerando efeitos altamente significativos.
Este trabalho teve como objetivo, através de uma revisão bibliográfica avaliar as aplicações da técnica da carboxiterapia em
tratamentos estéticos. A carboxiterapia é uma técnica nova e promissora, que vem sendo usada por fisioterapeutas na área de
dermato-funcional, para fins estéticos, como diminuição e prevenção de celulites, estrias, flacidez tissular, gordura localizada e até
cirurgias plásticas. Desta forma concluímos que trata-se de uma técnica segura e eficaz, utilizada em afecções faciais e corporais
apresentando resultados satisfatórios.
Palavras-chaves: carboxiterapia, dermato-funcional e dióxido de carbono.
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A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA
DERMATOFUNCIONAL NO PÓS OPERATÓRIO DE
LIPOASPIRAÇÃO
The importance of the role of dermatofunctional physical therapy on post
operative liposuction
Francisca Evilane Gomes1, Denise Dias Xavier2
1. Aluna Unidade Inspirar Curitiba - PR
2. Aluna Unidade Inspirar Curitiba - PR

RESUMO
Introdução: A fisioterapia dermatofuncional vem ganhando espaço através do uso de suas modalidades fisioterapêuticas no
tratamento de pós operatório de cirurgias plásticas. A eficiência de uma cirurgia plástica não depende somente do seu planejamento
cirúrgico. A preocupação com os cuidados no pré e pós-operatório tem demonstrado fator preventivo de possíveis complicações e
um forte aliado para um resultado cirúrgico satisfatório. Objetivo: o objetivo da pesquisa é realizar uma revisão bibliográfica para
identificar a importância da atuação da fisioterapia dermatofuncional no pós operatório de lipoaspiração, e as principais modalidades
fisioterapêuticas utilizadas para se obter um resultado cirúrgico satisfatório. Metodologia: foi realizada uma revisão bibliográfica,
através de pesquisa em livros, artigos, revistas e base de dados Scielo. Os conteúdos adquiridos foram analisados e levadas em
consideração apenas informações relevantes à atuação da fisioterapia dermatofuncional em pós operatório de cirurgia plástica de
lipoaspiração e recursos fisioterapêuticos utilizados no tratamento de pós operatório. Foram excluídos os artigos sem relevância
ou que fugiram da proposta da pesquisa. Conclusão: a fisioterapia dermatofuncional possui um importante papel no tratamento
de pós operatório de lipoaspiração. A utilização das modalidades fisioterapêuticas contribui prevenindo, amenizando e tratando as
complicações frequentes ao ato cirúrgico, assim como, uma rápida recuperação do paciente e um resultado cirúrgico satisfatório.
Palavras-chaves: Fisioterapia, Cirurgia plástica, Tratamento.
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O FISIOTERAPEUTA E AS TÉCNICAS DE EPILAÇÃO
PROGRESSIVA – REVISÃO DE LITERATURA
The physiotherapist and the techniques of progressive epilation - literature

Josinéia Gresele Coradini1, Diuliany Schultz2
1. Faculdade Inspirar/ Aluno (Cascavel/ Faculdade Inspirar/ Cascavel/ Paraná/ Brasil) e-mail: josi.coradini@hotmail.com
2. Faculdade Inspirar /Professor (Cascavel/ Faculdade Inspirar/ Cascavel/ Paraná/ Brasil) e-mail: diuliany@hotmail.com

RESUMO
A Fisioterapia Dermato Funcional foi reconhecida como especialidade do profissional fisioterapeuta no ano de 2009, quarenta anos após a fisioterapia ser regulamentada como profissão. Dentro dessa especialidade pode ser feito uso de vários recursos
a fim de recuperar e ressaltar a saúde e o cuidado de indivíduos com alterações nas funções da pele e estruturas relacionadas. No
meio corrido em que vivemos hoje a praticidade e o conforto faz com que homens e mulheres procurem o serviço de epilação
progressiva. As técnicas mais utilizadas para o fim são a eletrólise, o laser e a luz intensa pulsada. Este trabalho apresenta de uma
forma geral a histologia e fisiologia da pele e dos pelos, como também informações sobre os recursos que podem ser utilizados
por fisioterapeutas para fim de epilação progressiva. Hoje as técnicas mais aplicadas são o laser e a luz intensa pulsada, já estando
em desuso à eletrólise.
Palavras-chaves: fisioterapia, estética, epilação.
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NO PÓS-OPERATÓRIO
DE LIPOPLASTIA: REVISÃO DE LITERATURA
Physiotherapeutic approach in the post-operative lipectomy: a literature
review

Juliana Rodrigues Alves Cardoso¹, Denise Dias Xavier²
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RESUMO
Introdução: A lipoplastia é uma técnica cada vez mais popular no campo das cirurgias estéticas, sendo procurada com objetivo
de correção das deformidades no contorno corporal que são geralmente causadas pela gordura localizada. Muitas podem ser as
complicações ocorridas neste procedimento, bem como, no período pós-operatório. Com a ﬁsioterapia dermato-funcional, novas
formas de tratamento vêm sendo utilizadas na tentativa de reduzir essas complicações. Objetivos: Realizar uma revisão de literatura
sobre a atuação da fisioterapia no pós-operatório da cirurgia de lipoaspiração. Materiais e métodos: Foram realizadas buscas nas
bases MEDLINE, LILACS, PEDro, SciELO e Pubmed, sendo selecionados artigos (ensaios clínicos controlados randomizados,
séries de casos e estudos de caso) nos idiomas inglês e português, publicados entre 2004 e 2013 foram encontrados 129 artigos,
sendo 61 na Pubmed, 38 da base de dados SciElo, 1 da base PEDro , 16 da base LILACS e 13 na MEDLINE Resultados: Apenas
cinco artigos preenchiam os critérios de inclusão. Realizou-se a busca manual ativa na lista de referências dessas publicações, na
qual foi possível verificar a presença de apenas três referências sobre o conteúdo anteriormente abordado. Conclusão A atuação da
Fisioterapia Dermato-Funcional no pós-operatório da lipoplastia é importante já que o tratamento inclui técnicas potencializadoras
para a redução não só do edema pós-cirúrgico, como também as chances de complicações.
Palavras-chaves: lipoplastia, fisioterapia e período pós-operatório.
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OS EFEITOS DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL
NO FIBRO EDEMA GELÓIDE (FEG): UMA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
The Effects Of Manual Lymphatic Drainage In Edema Fibro Gelloid (EGF):
A Literature Review
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1. Pós-graduada em Fisioterapia Dermato-Funcional/ Faculdade Inspirar/ Porto Alegre/ Rio Grande do
Sul / Brasil) E-mail: amandadmferreira@hotmail.com
2. Pós-graduada em Fisioterapia Dermato-Funcional/ Faculdade Inspirar/ Porto Alegre/ Rio Grande do
Sul / Brasil) E-mail: kaarenlima@hotmail.com
3. Pós-graduada em Fisioterapia Dermato-Funcional/ Faculdade Inspirar/ Porto Alegre/ Rio Grande do
Sul / Brasil) E-mail: thyele_oliveira@hotmail.com
4. Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Fisioterapia Dermato-Funcional e Cosmetologia (Faculdade Inspirar / Porto Alegre / Rio Grande do Sul / Brasil) E-mail: claudinhacarpes@hotmail.com

RESUMO
Nos dias de hoje a sociedade tem se demonstrado cada vez mais a preocupação com a saúde e o bem-estar, caracterizada
pela busca incessante pelo belo e a estética “perfeita”. A Fisioterapia Dermato-Funcional possui diversas técnicas, que estão cada
vez mais sendo aperfeiçoadas e divulgadas, fazendo com que a população em geral tenha um pouco mais de acesso. O fibro edema
gelóide (FEG), popularmente conhecido como celulite, é uma alteração comum da pele e tem como etiologia fatores genéticos,
sexual, étnica, pelo biotipo corporal, pela distribuição de tecido adiposo, hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, estresse,
medicamentos e gravidez. O objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão de literatura para avaliar os efeitos da drenagem
linfática manual no fibro edema gelóide. Foi realizada uma revisão de literatura nas bases eletrônicas, Medline, Pubmed e Lilacs.
Foram encontrados 777 estudos e somente 3 artigos fizeram parte dos critérios de inclusão. Fizeram parte desta pesquisa artigos
publicados entre 2004 e 2014. Concluímos que a drenagem linfática manual é uma técnica eficaz no tratamento do fibro edema
gelóide quando relacionada ao aspecto da pele, elasticidade, satisfação pessoal e qualidade de vida das pacientes, mas que se
associada com outras técnicas os efeitos desejados serão obtidos com maior eficiência.
Palavras-chaves: drenagem, celulite, manual lymphatic drainage, cellulite.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: A AÇÃO DA CARBOXITERAPIA
NA CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERA VENOSA DE MEMBROS
INFERIORES
Literature Review: The Action of Carboxitherapy in Healing Venous Ulcer of
Lower Limbs
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RESUMO
O estudo apresenta uma revisão literária que analisa a ação da carboxiterapia na cicatrização de úlcera venosa de membros inferiores. Úlcera é uma ferida de forma irregular, superficial no início, mas podendo se tornar profunda, com bordas bem
definidas e comumente com exsudado amarelado. Elas podem ser únicas ou múltiplas e de tamanhos e localizações variáveis,
mas em geral ocorrem na porção distal de membros inferiores. A carboxiterapia é uma estratégia terapêutica para pacientes que
apresentam prejuízo vascular ou lesões cutâneas na qual o mecanismo de hipóxia esteja envolvido. Além de ser de baixo custo, é
também uma técnica onde se utiliza o gás carbônico medicinal (dióxido de carbono ou CO2) que injetado nas bordas das úlceras
estimula efeitos fisiológicos tais como circulação e oxigenação tecidual, melhoria no tecido de granulação e significativa diminuição da inflamação, da dor e do odor. Concluímos que mesmo tendo uma melhora na resposta fisiológica descrita acima, não
houve diferença significativa na melhoria das úlceras em relação a freqüência das aplicações, alguns autores relataram sessões
semanais, outros três vezes por semana. Para uma maior difusão deste tratamento e obtenção de bons resultados se faz necessário
mais estudos para padronização da técnica e freqüência da aplicação.
Palavras-chaves: Tratamento de úlceras de estase, Carboxiterapia, Infusão terapêutica de CO2.
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OS EFEITOS DA ELETROLIPÓLISE PERCUTÂNEA E
TRANSCUTÂNEA NO TRATAMENTO DA ADIPOSIDADE
LOCALIZADA ABDOMINAL: REVISÃO DE LITERATURA
The effects of electrolipolysis percutaneous and transcutaneous in the
treatment of localized abdominal adiposity: a literature review
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RESUMO
A adiposidade localizada é o excesso de tecido adiposo do tipo multilocular ou aumento do tamanho dos adipócitos em
áreas específicas, sendo comum o acúmulo na região abdominal. Um dos recursos utilizados para o tratamento dessa adiposidade
localizada abdominal é a eletrolipólise, que consiste na aplicação de uma corrente de baixa frequência que atua sobre os adipócitos, promovendo a lipólise. Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre os efeitos da eletrolipólise
percutânea e transcutânea no tratamento da adiposidade localizada abdominal. Para tanto foi conduzida uma busca de artigos
eletrônicos através das bases de dados Lilacs, Medline e Scielo, publicados nos últimos 13 anos. Por meio desta revisão, foi possível concluir que a eletrolipólise no modo percutâneo e no modo transcutâneo são eficazes na redução da adiposidade localizada
abdominal, contudo quando comparados entre si não se pode afirmar em qual dos modos há melhores resultados.
Palavras-chaves: eletrolipólise, gordura abdominal, adiposidade abdominal.
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REVISÃO DAS AVALIAÇÕES DA COMPOSIÇÃO CORPORAL
ATRAVÉS DOS MÉTODOS DE BIOIMPEDÂNCIA, DEXA E
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS
Review of assessments of body composition through the bioimpedance
methods, DEXA and anthropometric measures
Lilian Alcântara Lopes1, Fernanda Marques P. de Souza2
1. Faculdade de Tecnologia Inspirar/ Aluna de Pós Graduação em Fisioterapia DermatoFuncional e Cosmetologia (Florianópolis/ Santa Catarina/ Brasil)
e. mail - lilian.godoi@hotmail.com
2. Faculdade de Tecnologia Inspirar/ Professora MSc do Curso de Pós Graduação em Fisioterapia DermatoFuncional e Cosmetologia (Florianópolis/ Santa Catarina/ Brasil)
e.mail - fernandamarques@espaçovalens.com.br

RESUMO
São várias as formas de avaliar a composição corporal, independente da idade ou gênero, com a capacidade de quantificar
de uma maneira mais objetiva os tecidos ósseo, adiposo e muscular, além de estimar a quantidade de água corporal. A avaliação
da composição corporal é extremamente necessária, é através da análise dos dados obtidos, que o profissional vai detectar as
alterações de treinamento e de transtornos metabólicos crônicos tanto pelo excesso ou pela falta de gordura corporal e dessa
forma prescrever a melhor conduta para a reabilitação física, nutricional e treinamento. Este estudo visa revisar a bibliografia e
analisar as opções de avaliações e sua aplicabilidade.
Palavras-chaves: composição corporal, bioimpedância, circunferência abdominal.
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A ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NO PROCESSO DE
EMAGRECIMENTO SEM INTERVENÇÃO CIRÚRGICA
The role of physiotherapists in the weight loss process whithout surgery

Micheline Parron Magalhães1, Fernanda Marques Peixoto de Souza2
1. Pós Graduanda do curso de Pós Graduação Lato Senso em Fisioterapia dermatofuncional e Cosmetologia (CGB/ Faculdade Inspirar/ Cuiabá/ MT/ Brasil) michelineparron@hotmail.com
2. Docente do curso de pós Graduação Lato Senso em Fisioterapia dermatofuncional e cosmetologia
(CGB/ Faculdade Inspirar/ Cuiabá/ MT/ Brasil) fernandamarques@espacovalens.com.br

RESUMO
A obesidade é uma doença que preocupa as autoridades públicas, pois a cada ano mais pessoas podem desenvolver essa
doença, além de ser a principal causa do desenvolvimento de outras doenças graves como a diabetes e a hipertensão. O tratamento conservador da obesidade, ou seja, que independe de uma intervenção cirúrgica, normalmente é acompanhado por uma
equipe multidisciplinar composta por profissionais da área da saúde, dentre eles o fisioterapeuta. Esta pesquisa de levantamento
bibliográfico busca por uma analise das técnicas utilizadas pelo profissional fisioterapeuta e como elas podem contribuir para o
tratamento conservador da obesidade. Portanto podemos afirmar através desta revisão bibliográfica que o fisioterapeuta contribui
para o tratamento conservador da obesidade quando o diagnóstico da obesidade detecta déficit de movimentos diários, o fisioterapeuta intervém através de técnicas que aumentem o consumo energético na dose correta de prescrição de exercícios que favorece
a diminuição do percentual de gordura corporal.
Palavras-chaves: Obesidade, Emagrecimento, Fisioterapeuta.
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RADIOFREQUÊNCIA NA FLACIDEZ TISSULAR DE FACE
Radiofrequency Tissue in Sagging Face

Fabiana de Lima1, Francini Bononi Garcia Livramento²
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RESUMO
A aparência exterior tem preocupado o homem principalmente nos dias atuais levando a práticas cosméticas e cirúrgicas
que exploram a vaidade. A cada dia é exigido mais da aparência, conceito de beleza sendo alterado e a sociedade em constante
busca pela pele jovem sem manchas ou rugas. Entretanto, o envelhecimento cutâneo é um processo gradativo que afeta a função
da pele e aparência. A pele é o órgão mais evidente do corpo humano, sendo o marcador real da idade cronológica e importante
para a autoestima do indivíduo. Com o avançar dos anos provoca uma diminuição da elasticidade, perda na produção de colágeno
e gordura provoca o envelhecimento cutâneo que se exteriorizam através de rugas, linhas de expressão e flacidez considerando
que o estilo de vida tem grande influencia na qualidade da pele. O presente artigo tem como objetivo principal analisar estudos
realizados na área da fisioterapia dermatofuncional onde foi utilizado o recurso eletroterapêutico como radiofrequência para
redução de rugas e flacidez tissular na região de face, amenizando os sinais do envelhecimento cutâneo. O Método utilizado
trata-se de uma revisão de literatura.
Palavras-chaves: envelhecimento, ondas de radio, rejuvenescimento,colageno.
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O USO DA DRENAGEM LINFÁTICA EM PACIENTES COM
CÂNCER DE MAMA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Use of Lymph Drainage in Patients With Breast Cancer: Literature Review
Aline Gudoski1, Daniela Cristina Ascari2, César Luchesa3
1. Fisioterapeuta, Pós-graduanda em Fisioterapia Dermatofuncional e Cosmetologia da Faculdade Inspirar
Cascavel - PR, Brasil. E-mail: alinegdsk@hotmail.com
2. Fisioterapeuta, Pós-graduanda em Fisioterapia Dermatofuncional e Cosmetologia da Faculdade Inspirar Cascavel - PR, Brasil. E-mail: dani.c.ascari@hotmail.com
3. Diretor da Faculdade Inspirar Cascavel, Mestre em Ciências da Saúde.

RESUMO
O câncer de mama é um problema de saúde pública, que vem aumentado gradativamente e afeta, principalmente, as mulheres
acima dos 45 anos. Uma forma de prevenção da disseminação da doença é a cirurgia, porém, a mesma pode trazer como principal
complicação o linfedema, que é caracterizado pelo acúmulo anormal de líquidos e proteínas no espaço intersticial. O presente
estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, com o objetivo de verificar o uso e importância da drenagem linfática em pacientes
com câncer de mama. O estudo bibliográfico foi realizado através da leitura de textos e artigos nas bases de dados LILACS,
SCIELO e Google Scholar. Dentre os tratamentos citados nos artigos estudados, destaca-se o uso da drenagem linfática como
importante técnica para redução do linfedema em pacientes com câncer de mama, porém, concluiu-se que a drenagem linfática
deve ser associada à outras técnicas para se obter resultados satisfatórios.
Palavras-chaves: drenagem, linfedema, neoplasias da mama.
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Use Of Lymph Drainage In Patients With Breast Cancer: Literature Review
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RESUMO
O câncer de mama é um problema de saúde pública, que vem aumentado gradativamente e afeta, principalmente, as mulheres
acima dos 45 anos. Uma forma de prevenção da disseminação da doença é a cirurgia, porém, a mesma pode trazer como principal
complicação o linfedema, que é caracterizado pelo acúmulo anormal de líquidos e proteínas no espaço intersticial. O presente
estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, com o objetivo de verificar o uso e importância da drenagem linfática em pacientes
com câncer de mama. O estudo bibliográfico foi realizado através da leitura de textos e artigos nas bases de dados LILACS,
SCIELO e Google Scholar. Dentre os tratamentos citados nos artigos estudados, destaca-se o uso da drenagem linfática como
importante técnica para redução do linfedema em pacientes com câncer de mama, porém, concluiu-se que a drenagem linfática
deve ser associada à outras técnicas para se obter resultados satisfatórios.
Palavras-chaves: drenagem, linfedema, neoplasias da mama.
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A APLICAÇÃO DA MICRODERMOABRASÃO E DO
PEELING QUÍMICO NAS ESTRIAS
The Application of Microdermabrasion to Chemical Peels in the Treatment
of Stretch
Silvinha Garcia de Oliveira¹,Eunice Tokars²
1. Pós-graduanda em Fisioterapia Dermatofuncional e Cosmetologia da Faculdade Inspirar Curitiba - PR /
silvinha.fisio@hotmail.com
2. Professora Doutora do Curso de Fisioterapia Dermatofuncional e Cosmetologia da Faculdade Inspirar
Curitiba - PR / eunice.orto@gmail.com

RESUMO
As estrias são definidas como uma atrofia tegumentar adquirida, de aspecto linear, que acomete ambos os sexos, causando
razoável desconforto, já que são imperfeições cutâneas de aspecto desagradável aos olhos do ponto de vista estético. Por ser
uma dermatopatia que influencia esteticamente, a busca por tratamentos eficazes e que atinjam resultados efetivos vem sendo
cada vez mais testados e utilizados nos pacientes. Neste sentido o presente estudo teve como objetivo estudar a aplicação da microdermoabrasão e do peeling químico na estrias. Este estudo de revisão bibliográfica descreveu a utilização de recursos como:
ácidos e microdermoabrasão, através de pesquisas em livros e artigos científicos dos últimos dez anos com a finalidade de relatar
a eficácia destes recursos na restauração do aspecto da pele estriada. Concluiu-se que as utilizações de recursos fisioterapêuticos
almejam a melhora do aspecto físico e psicológico de pacientes acometidos pelas estrias. No entanto as estrias não possuem um
tratamento com total eficácia, todavia a combinação do microdermoabrasão ao peeling químico tem se mostrado mais eficaz na
redução das estrias.
Palavras-chaves: estrias, microdermoabrasão, ácidos, fisioterapia.
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO DIFERENCIAL DE PEFE
Evaluation system differential SPEP
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RESUMO
O termo celulite ainda é usado popularmente, porém, seu conceito é bem mais amplo, tendo inclusive recebido inúmeras
definições levando-se em conta a síndrome da desarmonia corporal onde pode ter a presença de vários fatores associados. O entendimento de cada fator e da associação dos mesmos é imprescindível para uma melhor avaliação e posterior tratamento de cada
cliente. O objetivo deste trabalho foi abordar e acrescentar itens avaliativos de fácil entendimento e execução para promover um
diagnóstico mais preciso e condizente com cada caso. A metodologia aplicada caracterizou-se como sendo descritiva, e contou
com a participação de cem pacientes, do sexo feminino, com idade entre 20 e 60 anos. O instrumento de coleta de dados pefe foi
desenvolvido após extensa busca bibliográfica e seguido da aplicação de procedimentos metodológicos como a validade de face
foi realizado com cinco profissionais atuantes na área de estética, e, a validade do conteúdo com três profissionais especialistas
em fisioterapia dermato-funcional. Os resultados deste trabalho comprovaram nossas hipóteses sobre o aspecto celulítico, que é
composto por um conjunto de disfunções teciduais que acometem tecidos distintos, como as estruturas da pele, do tecido subcutâneo, do tecido muscular e dos sistemas circulatórios, especialmente do sistema linfático.
Palavras-chaves: fibro edema gelóide; avaliação; fisioterapia dermato-funcional.
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ABORDAGEM ATUAL DE INDICAÇÕES DE
CARBOXITERAPIA NA FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL
Approach of current indications of physical therapy in carboxitherapy
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RESUMO
A Fisioterapia Dermato-Funcional utiliza entre os diversos procedimentos a Carboxiterapia. Foi regularizada o seu uso em
2012 pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional para a prática do fisioterapeuta. Devido a pouca quantidade
de trabalhos publicados a respeito desse procedimento e na consolidação científica da Dermato-Funcional, este estudo tem como
objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre as diversas aplicações desse recurso. A metodologia utilizada neste trabalho foi
uma revisão de literatura, baseada em livros e revistas específicos sobre o tema abordado e artigos selecionados em banco de dados
Lilacs, Bireme, Caps, Pubmed, Scielo. Conclui-se que há um imenso número de técnicas que pode ser utilizada a carboxytherapy,
entretanto sugere-se que sejam realizados novos estudos, pela escassez de literatura referente ao assunto dentro da Fisioterapia.
Palavras-chaves: Dióxido de carbono, Fisioterapeutas, Lipodistrofia, Celulite, Pele.
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USO DA TERAPIA POR RADIOFREQUÊNCIA NO
REJUVENESCIMENTO FACIAL- REVISÃO BIBLIOGRÁFIA
Use of Radiofrequency Therapy In Facial Rejuvenation- Review
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RESUMO
A Fisioterapia Dermatofuncional visa o tratamento dos distúrbios relacionados à saúde, sendo eles endócrinos, dermatológicos, circulatórios e/ou músculos-esqueléticos. Entre os recursos utilizados na busca de uma melhora na aparência da pele
podemos citar a radiofrequência. A procura por tratamentos estéticos para aparência tem levado ao desenvolvimento e à utilização de inúmeras tecnologias e opções de tratamento. Entre os recursos utilizados na busca de uma melhora na aparência da pele
está a radiofrequência. Este trabalho consistiu de uma revisão de literatura de artigos científicos publicados no ano de 2014,
pesquisados nas bases de dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic
Library Online (SCIELO) e PUBMED. Para a seleção dos artigos foram utilizados os descritores, face, rugas e radiofrequência,
na língua inglesa. A pesquisa na base de dados PubMed encontrou vinte e cinco artigos, e destes foram descartados dezenove
artigos por não terem o propósito coincidente da pesquisa. Dos seis artigos selecionados, foram utilizados apenas dois, os demais
foram excluídos por se tratar de uma revisão bibliográfica, por não estar disponível on line ou por abordar procedimento cirúrgico. O estudo foi caracterizado como uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa e análise bibliométrica. Os autores
consultados relatam em seus artigos que obtiveram melhora do aspecto estético após intervenção, sendo este utilizado e forma
isolada ou associada a outro recurso.
Palavras-chaves: face, rugas, radiofrequência.
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CARBOXTERAPIA: uma revisão
CARBOXITHERAPY: a review
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RESUMO
A carboxiterapia é uma técnica recentemente introduzida na área da fisioterapia dermatofuncional, no entanto a história de
seu uso terapêutico é datada desde a década de 30. O objetivo desse trabalho foi, através de uma revisão da literatura existente,
esclarecer e fornecer aos profissionais das áreas médica e fisioterapêutica mais uma fonte de pesquisa, haja vista a escassez de
artigos neste contexto. A metodologia utilizada neste trabalho foi uma revisão de literatura, baseada em livros e revistas específicos sobre o tema abordado e artigos selecionados em banco de dados Lilacs, Bireme, Caps, Pubmed, Scielo. Após a busca por
materiais, foi realizado uma revisão minuciosa de cada estudo realizado. Concluímos que é um método seguro e vem mostrando
resultados satisfatórios nos estudos encontrados, no entanto ainda faz-se necessário mais estudos, com maior rigor metodológico,
para que assim possamos tratar com maiores evidências científicas.
Palavras-chaves: Carboxiterapia, Dióxido de Carbono, Fisioterapia, Evidências Científicas.
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Revisão Bibliográfica: A Ação da Carboxiterapia na Cicatrização
de Úlcera Venosa de Membros Inferiores
Literature Review: The Action of Carboxitherapy in Healing Venous Ulcer of
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RESUMO
O estudo apresenta uma revisão literária que analisa a ação da carboxiterapia na cicatrização de úlcera venosa de membros inferiores. Úlcera é uma ferida de forma irregular, superficial no início, mas podendo se tornar profunda, com bordas bem
definidas e comumente com exsudado amarelado. Elas podem ser únicas ou múltiplas e de tamanhos e localizações variáveis,
mas em geral ocorrem na porção distal de membros inferiores. A carboxiterapia é uma estratégia terapêutica para pacientes que
apresentam prejuízo vascular ou lesões cutâneas na qual o mecanismo de hipóxia esteja envolvido. Além de ser de baixo custo, é
também uma técnica onde se utiliza o gás carbônico medicinal (dióxido de carbono ou CO2) que injetado nas bordas das úlceras
estimula efeitos fisiológicos tais como circulação e oxigenação tecidual, melhoria no tecido de granulação e significativa diminuição da inflamação, da dor e do odor. Concluímos que mesmo tendo uma melhora na resposta fisiológica descrita acima, não
houve diferença significativa na melhoria das úlceras em relação a freqüência das aplicações, alguns autores relataram sessões
semanais, outros três vezes por semana. Para uma maior difusão deste tratamento e obtenção de bons resultados se faz necessário
mais estudos para padronização da técnica e freqüência da aplicação.
Palavras-chaves: Tratamento de úlceras de estase, Carboxiterapia, Infusão terapêutica de CO2.
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM FIBROSE NO PÓSOPERATÓRIO DE LIPOASPIRAÇÃO
Physiotherapeutic treatment in postoperative fibrosis of liposuction
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RESUMO
O modelo estético do corpo perante a sociedade fez com que as pessoas se submetessem a vários procedimentos cirúrgicos
para melhorar a autoestima e o bem-estar. O referido artigo trata da importância do fisioterapeuta no tratamento de fibrose no
pós-operatório de lipoaspiração, processo cirúrgico que como qualquer outro é passível de complicações. Para tanto foi realizado revisão literária através de acervos científicos desta matéria, contidos em livros, revistas e arquivos onlines. Diante deste,
identificou-se consenso na imprescindibilidade do fisioterapeuta no tratamento de fibrose, fazendo uso principalmente da drenagem
linfática, do ultra-som e da vacuoterapia nesta abordagem.
Palavras-chaves: cirurgia, lipoaspiração, fisioterapia.
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ÁCIDO GLICÓLICO NO MELASMA: UMA REVISÃO
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Glycolic Acid in melasma: a systematic review
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RESUMO
Introdução: O peeling de ácido glicólico faz parte do arsenal terapêutico para o tratamento do melasmas. Este estudo tem
como objetivo sistematizar as evidências científicas sobre a aplicação e efeitos do ácido glicólico no melasma. Métodos: A busca
de publicações sobre a intervenção do ácido glicólico no melasma foi realizada nas bases de dados LILACS, MEDLINE e SciELO. Foram selecionados ensaios clínicos publicados entre 1990 e 2012 nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola. A qualidade
metodológica foi avaliada pela Escala de Jadad, e a análise dos resultados por meio de revisão crítica dos conteúdos. Resultados:
Foram revisados quatro estudos sendo identificado o uso do ácido glicólico isoladamente (n=1) e associado à outros agentes despigmentantes. Nenhum dos estudos obtiveram boa qualidade metodológica. A maioria dos estudos utilizaram a avaliação clínica
e pontuação de MASI para determinar a melhora do melasma. Houve melhora significativa em todos os estudos. Conclusão:
benefícios com o uso do peeling de ácido glicólico no melasma, seus efeitos adversos e doses de tratamento no melasma ainda
são restritos. Novos estudos são necessários para se estabelecer a efetividade do peeling de ácido glicólico no melasma.
Palavras-chaves: Melasma, Cloasma, Peeling Químico.
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A IMPORTÂNCIA DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL NO
PÓS-OPERATÓRIO DE ABDOMINOPLASTIA
The Importance Of Lymph Drainage Manual Postoperative Plastic
Adominoplasty

Geísa Ívila Araújo Oliveira¹; Raphaelle Nepomuceno²; Gabriel Mauriz de Moura Rocha³
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RESUMO
INTRODUÇÃO: A abdominoplastia consiste na retirada de tecido subcutâneo excedente na região do abdome, através
de uma incisão supra-púbica com transposição do umbigo e com plicatura dos músculos reto-abdominais. Geralmente é feita
em associação com uma lipoaspiração, com a intenção de proporcionar retirada de excesso de gordura através de finas cânulas,
possibilitando uma redefinição global do tronco. A drenagem linfática é uma técnica de massagem suave e lenta, que atua no
sistema linfático e auxilia a oxigenação celular, reduzindo assim os edemas pós-cirúrgicos e atualmente é um dos recursos mais
utilizados no pós-operatório de cirurgias plásticas. Este trabalho tem como objetivo enfatizar a importância da drenagem linfática
manual em pacientes pós-operatório submetido à cirurgia plástica estética reunindo referências bibliográficas sobre o uso desta
técnica. METODOLOGIA: Este trabalho foi realizado através de uma pesquisa de revisão bibliográfica, na qual foi analisada
a importância da drenagem linfática manual no pós-operatório de cirurgia plástica. Para tanto, foram consultadas as bases de
dados Bireme, Lilacs, Medline, Pubmed, Scielo, revistas científicas e sites, referentes a publicações de artigos que comprovaram
a eficiência do uso da drenagem linfática manual em pacientes pós-cirúrgicos. Consultamos ainda, os acervos bibliográficos do
Centro Universitário– UNINOVAFAPI, Faculdade Integral Diferencial – FACID. CONCLUSÃO. Através desse trabalho, foi
possível elucidar a eficiência da drenagem linfática manual no pós-operatório de cirurgia plástica, uma vez que a técnica contribui
para redução de edemas, previne fibroses, celulites, retenção hídrica e melhora a textura da pele, além de diminuir a incidência
de hematomas cutâneos.
Palavras-chaves: Drenagem linfática manual; cirurgia plástica, abdominoplastia e fisioterapia.
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BENEFÍCIOS DA DRENAGEM LINFÁTICA NO PÓSOPERATÓRIO DE CIRURGIA PLÁSTICA
Benefits of Lymphatic Drainage in Post-Operative of Plastic Surgery

Nayana Alencar Maciel Lima1, Mariana Pedreira de Cerqueira Landin2
1. Aluna do Curso de Fisioterapia Dermato-funcional da Faculdade Inspirar (Fortaleza/ Ceará/ Brasil).
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2. Professora Orientadora da Faculdade Inspirar (Fortaleza/ Ceará/ Brasil).

RESUMO
Este trabalho descreve os benefícios da drenagem-linfática no pós-operatório de cirurgia plástica, especialmente a lipoaspiração. Para tal foram realizadas pesquisas em sites acadêmicos, como Scielo e Medline, onde foram selecionados artigos que
datam do ano 2006 até 2014. Dentre os objetivos vislumbrados por este estudo, destaca-se: mostrar os benefícios da drenagem
linfática no pós-operatório de cirurgia plástica, sendo necessário para tal, a descrição do sistema linfático e técnica cirúrgica utilizada na lipoaspiração e os consequentes traumas sobre o sistema linfático após citada cirurgia. Vale salientar, que a escolha do
tema justifica-se pela necessidade de enfatizar os benefícios advindos da drenagem linfática manual no pós-operatório de cirurgia
plástica, concebendo a aplicação da drenagem linfática manual (DLM) enquanto uma técnica específica de massagem de manobras lentas e rítmicas, auxiliadora no aumento do transporte da linfa, sendo indicado no pós-operatório de lipoaspiração, já que
o procedimento cirúrgico leva a formação de edema, hematomas, equimoses e possíveis fibroses e a DLM pode tratar e prevenir
as citadas complicações. A técnica proposta mostrou-se eficaz no tratamento do edema e da dor presente no pós-operatório de
lipoaspiração e neste sentido sugere um maior número de aplicações desse tratamento para obtenção de resultados mais satisfatórios e, a colaboração dos pacientes quanto à dieta alimentar equilibrada e manutenção do tratamento fisioterapêutico. Este
trabalho é importante porque explicita de forma precisa os benefícios da drenagem linfática para as pessoas que se submetem a
cirurgia de lipoaspiração.
Palavras-chaves: Drenagem, cirurgia, pós-operatório, benefícios, lipoaspiração.

Página - 90

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 8 • Número 1 • JAN/FEV/MAR de 2016

TÉCNICA DE DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL MÉTODO
GODOY E MASSAGEM CLÁSSICA EM MULHERES COM
ADIPOSIDADE EM ABDOME
Technical Manual Lymphatic Drainage Massage and Method Godoy Classic
in Women with adiposity in abdomen
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RESUMO
Devido ao padrão de beleza imposto atualmente, a procura por tratamentos estéticos tem aumentado muito. Diversas técnicas
de terapia manual como massagem clássica e drenagem linfática, têm sido utilizadas a fim de melhorar a aparência da população.
Neste contexto, o presente estudo teve por finalidade realizar uma avaliação imediata e tardia na redução de medidas perimétricas
em dez voluntárias com idade entre 45 e 60 anos, utilizando as técnicas de drenagem linfática método Godoy e da massagem
clássica, a fim de comparar se houve diferenças na redução de cintura e quadril entre as duas técnicas. Observou-se que as duas
técnicas apresentaram resultados na redução na perimetria de cintura, porém a drenagem linfática mostrou-se mais eficaz que a
massagem clássica em relação à redução do quadril embora não comprovado estatisticamente. Houve certas limitações durante
a pesquisa, dificultando a realização da mesma, então são necessários mais estudos sobre o tema.
Palavras-chaves: Adiposidade abdominal, drenagem linfática, método Godoy, massagem.
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CONDUTA TERAPÊUTICA NA ÚLCERA DE PRESSÃO (UP) UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Therapeutic Approach for Pressure Ulcers (PU) - A Review of Literature

Renata Magnani Fogliatto¹ Denise Dias Xavier²
1. Fisioterapeuta, Universidade do Sul do Estado de Santa Catarina, Florianópolis – Santa Catarina.
2. Fisioterapeuta, Universidade Tuiuti do Paraná, e especialização em Acupuntura pelas Faculdades Integradas Espírita.

RESUMO
Em pacientes acamados, quando não há prevenção, existe a possibilidade do surgimento de ulceras de pressão e o trabalho
do fisioterapeuta além de ajudar na prevenção, também auxilia no tratamento destas, com vários recursos terapêuticos, como:
laser de baixa-potencia, ultrassom, carboxiterapia e eletroterapia. O risco para o desenvolvimento de úlceras de decúbito é resultante de uma combinação entre fatores intrínsecos e extrínsecos, sua classificação baseia-se na profundidade do acometimento
e no limite entre os tecidos lesados. Todas as condutas terapêuticas são eficazes contra as úlceras de decúbito, porém, o laser e
a eletroterapia têm maiores reduções de feridas mesmo sendo os tratamentos de menor acesso já o ultrassom e a carboxiterapia
são de maiores acessos e manuseios.
Palavras-chaves: Fisioterapia, Conduta terapêutica, Úlcera de Pressão, Tratamento.

Página - 92

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 8 • Número 1 • JAN/FEV/MAR de 2016

A UTILIZAÇÃO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA AlGaInP
NA CICATRIZAÇÃO DO PÓS-OPERATÓRIO DA CIRURGIA
DE ABDOMINOPLASTIA
Laser use low power in AlGaInP healing of post-operative surgery
abdominoplasty

Eduarda de Sá Gesser¹, Márcia Fernandes²
1. Fisioterapeuta, Araranguá / SC
2. Orientadora

RESUMO
O presente estudo tem como objetivo principal analisar e expor os diversos estudos e pesquisas realizadas sobre a utilização
do laser de baixa potência AIGaInP na cicatrização do Pós-Operatório da cirurgia de abdominoplastia.
O método de pesquisa utilizado foi a revisão bibliográfica, e o resultado esperado é contribuir para o conhecimento
científico acerca do uso de laser de baixa potência AIGaInP na Cicatrização do Pós-Operatório da cirurgia de abdominoplastia.
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EFEITO DA MASSAGEM MODELADORA NO TRATAMENTO
DO FIBRO EDEMA GELÓIDE E GORDURA LOCALIZADA:
UMA REVISÃO DE LITERATURA
Efect of modeling massage in the treatment of cellulite and localized fat: a
review of literature

Sue Ellen Guimarães Alves1; Jeanne Vasconcelos Codignotto2; Tatiana Bertacin3
1. Pós-graduandas em Fisioterapia Dermatofuncional e Cosmetologia pela Faculdade Inspirar.
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3. Professora da Faculdade Inspirar.

RESUMO
A massagem modeladora é uma técnica que utiliza manobras rápidas e intensas sobre a pele, utilizando pressão através
de movimentos de amassamento e deslizamento, que quando executados adequadamente pode auxiliar na redução de medidas e
edemas, estimular a circulação sangüínea, o metabolismo e as respostas neuromusculares, harmonizar os contornos corporais e
minimizar a ansiedade e a depressão, contribuindo para o aumento da auto-estima e da qualidade de vida. Este estudo teve como
o objetivo realizar uma revisão de literatura sobre os efeitos da massagem modeladora no tratamento do fibro edema gelóide e
gordura localizada. Foi realizada uma revisão de literatura com artigos do período de 1999 a 2011 Dentre as publicações, foram
selecionados os artigos de língua portuguesa e inglesa, que incluíssem revisões bibliográficas, tratamentos ou pesquisas experimentais. Dessa forma foram identificados 06 artigos e 02 livros. Sugere-se com este estudo que a literatura ainda é escassa quando
se trata massagem modeladora no tratamento do fibro edema gelóide e gordura localizada. Constatou-se também que a massagem
modeladora é uma técnica que apresentou bons resultados no tratamento do fibro edema gelóide e da gordura localizada, sendo
estes resultados mais eficazes quando associado a outras técnicas.
Palavras-chaves: fisioterapia, massagem, estética.
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EFEITOS DA ELETROTERMOFOTOTERAPIA NA
CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
Efects of electrical stimulation in the healing of pressure ulcers: literature
review

Esther Lamares Cruz de Freitas1, Eunice Tokars2
1. Faculdade Inspirar/Acadêmica (Faculdade Inspirar/ Curitiba/ Paraná/ Brasil) estherlamares-@hotmail.
com
2. Professora Doutora (Faculdade Inspirar/ Curitiba/ Paraná/ Brasil) eunice.orto@gmail.com

RESUMO
As úlceras de pressão são lesões teciduais causadas por pressão prolongada entre uma proeminência óssea e uma superfície
dura e são consideradas causa de morbidade. Recursos fisioterapêuticos como a eletrotermofototerapia podem auxiliar e acelerar
o processo de cicatrização de úlceras. O presente estudo teve como objetivo compreender os efeitos da eletrotermofototerapia no
tratamento de úlceras de pressão, abrangendo os efeitos e resultados dos mesmos. Mediante a revisão de literatura constatou-se que
a aplicação do ultrassom, laser, microcorrentes e estimulação elétrica de alta voltagem podem auxiliar no processo de cicatrização
de úlceras através do aumento da microcirculação, na proliferação de fibroblastos, produção de colágeno; tem efeito antiinflamatório, bactericida, analgésico e antiedematoso. Porém ainda são necessárias mais investigações e pesquisas experimentais na área.
Palavras-chaves: úlcera por pressão, recursos terapêuticos, fisioterapia.
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A EFICÁCIA DA CARBOXITERAPIA NA ATROFIA LINEAR
CUTÂNEA (ESTRIAS) – REVISÃO LITERÁRIA
The effectiveness of carboxiterapia linear skin atrophy (striae) - Literature
Review

Whandermary Mota de Aguiar1, Charlenne Monteiro dos Santos2
1. Fisioterapeuta (Boa Vista/ Roraima/ Brasil) email: belly_mota@outlook.com
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RESUMO
A aparência física tem uma importância muito grande nos dias atuais, principalmente pela mídia, levando assim a uma busca
incansável por corpos perfeitos. O ideal de um corpo magro e belo do ponto de vista estético nem sempre é adquirido, e isso leva
muitas pessoas a um grande desconforto e à procura por constantes tratamentos. A estria é um dos problemas de mais queixas
sobre o público feminino por ter uma aparência feia onde tanto afeta o lado psicológico com o lado físico do mesmo, ocasiona
uma atrofia da pele, adquirida devido ao rompimento das fibras elásticas presentes na segunda camada da pele, chamada derme.
Estas rupturas formam lesões paralelas, podendo afetar pessoas de ambos os sexos e de diferentes raças. Estria é um problema que
aparentemente não tem solução. E existem tratamentos dentro da fisioterapia dermato-funcional que suavizam as linhas recentes
e antigas deixando uma melhor aparência. Este estudo teve por objetivo mostrar a eficiência da utilização da carboxiterapia no
tratamento das estrias atróficas. O trabalho foi realizado com base de revisão bibliográfica de caráter descritivo, cujo aporte teórico,
constitui de livros, artigos de revistas, trabalho de conclusão de curso sobre o referido assunto. Com este trabalho podemos concluir
que a utilização da carboxiterapia promove um resultado satisfatório no tratamento das estrias atrófica, entretanto sugere-se que
sejam realizados novos estudos, pela escassez de literatura referente ao assunto dentro da Fisioterapia.
Palavras-chaves: estria, pele, carboxiterapia, fisioterapia dermatofuncional.
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A IMPORTÂNCIA DA DRENAGEM LINFÁTICA NO PÓS
OPERATÓRIO DE ABDOMINOPLASTIA
The importance of the lymphatic drainage of the post operative
Abdominoplasty
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RESUMO
Com o crescente número de cirurgias plásticas, a abdominoplastia é uma das cirurgias mais realizadas visando a escultura
corporal. A abdominoplastia, apesar de ser uma técnica aprimorada, pode desencadear uma série de complicações como: edema,
algia, parestesia, equimose, seroma, retrações, fibrose, infecções, necrose, dentre outras. Tais complicações podem ser prevenidas
ou tratadas com recursos fisioterapêuticos, sendo a drenagem linfática manual (DLM) o recurso mais indicado. O objetivo deste
estudo foi analisar a importância da DLM no pós operatório de abdominoplastia. Foi feito um levantamento bibliográfico através
de uma busca na base de dados: Bireme, SciELO, Google Acadêmico e livros, no período entre abril e setembro de 2014. Neste
levantamento bibliográfico observamos que a DLM atua tratando e prevenindo as possíveis complicações cirúrgicas e otimiza o
processo cicatricial favorecendo a reestruturação tecidual através da redução do edema, possibilitando aos pacientes um menor
tempo de recuperação. O tratamento com a DLM no pós operatório de abdominoplastia é um dos recursos mais importantes, pois
promove tanto benefícios funcionais quanto estéticos.
Palavras-chaves: abdominoplastia, edema, drenagem linfática manual.
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EFETIVIDADE DO TRATAMENTO COM LUZ INTENSA
PULSADA (LIP) NAS ALTERAÇÕES DERMO-EPIDÉRMICAS
FACIAIS
Effectiveness Of Treatment With Intense Pulsed Light (IPL) Changes In the
Dermo-Epidermal Facials
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RESUMO
Os sinais de envelhecimento aparecem de forma gradual e mostram-se precocemente na face. A emissão de luz intensa
pulsada por determinados aparelhos produz um feixe de luz não coerente, cujo espectro de radiação abrange vários comprimentos
de onda simultaneamente. Este estudo teve por objetivo avaliar a efetividade do tratamento com luz intensa pulsada (LIP) nas
alterações dermo-epidérmicas faciais, através de uma revisão integrativa da literatura. Cinco artigos fizeram parte da amostra,
todos mostraram-se significativos, 2 (40%) das pesquisas desenvolveram ensaio clínico controlado e cego e 2 (40%) das pesquisas
desenvolveram um estudo experimental e longitudinal e 1 (20%) das pesquisas desenvolveram um estudo de caso comparativo. O
gênero feminino foi predominante nos sujeitos e a faixa etária variou entre 31 e 66 anos, havendo um único estudo que envolveu
sujeitos entre 35 e 73 anos, 3 (60%) estudos o período variou entre 10 a 16 sessões de tratamentos. Grande parte das pesquisas
segundo nos mostrou que houve melhora significativa na estética facial.
Palavras-chaves: rejuvenescimento, foto envelhecimento da pele, terapia de luz pulsada intensa, estética.
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BENEFÍCIOS DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL (DML)
E SUAS INDICAÇÕES - UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Manual lymphatic drainage benefits and indications - A bibliographic review
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RESUMO
Drenagem linfática manual é uma técnica desenvolvida por Dr. Vodder 1936 e aprimorada por diversos autores, entre eles:
E. Künhnke, M. Collard, H Mislin e Michael Földi. Sua realização consiste em manobras com pressões suaves, lentas, intermitentes e relaxantes, com o objetivo principal de limpeza e desintoxicação do organismo, auxiliando na reeducação do sistema
linfático, prevenindo ou tratando alterações circulatórias linfáticas através da motricidade do linfangion e ativação dos capilares.
Ao conhecer mais sobre o funcionamento do sistema linfático, compreende-se a aplicação da técnica e se torna mais coerente. O
objetivo geral foi avaliar por meio de revisão bibliográfica a aplicação da drenagem linfática manual para disfunções patológicas
e estéticas de causas e em áreas diversas, e levantar assim dados para respaldar a utilização da DLM nessas áreas e contribuir
para difundir tal conhecimento não somente na área estética e fisioterápica, bem como para pacientes e área médica também.
Metodologia: As referências bibliográficas são das seguintes fontes: livros, revistas científicas, internet pelos links do lilacs e
faculdades em geral em língua portuguesa e inglesa. Conclusão: Esta pesquisa deixou claro que a DLM pode e deve ser aplicada
para prevenção e tratamento de vários processos de desequilíbrio homeostásico dos vasos e capilares sanguíneos e linfáticos que
vão desde estético, pré e pós-operatório e doenças crônicas.
Palavras-chaves: drenagem linfática; drenagem linfática manual; sistema linfático.
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Review

Whandermary Mota de Aguiar1, Charlenne Monteiro dos Santos2
1. Fisioterapeuta (Boa Vista/ Roraima/ Brasil) email: belly_mota@outlook.com;
2. Fisioterapeuta / Pós Graduada em Fisioterapia dermatofuncional / Especialista em saúde da família
(Boa Vista/ Roraima/ Brasil) email: cha.fisio@outlook.com.

RESUMO
A aparência física tem uma importância muito grande nos dias atuais, principalmente pela mídia, levando assim a uma busca
incansável por corpos perfeitos. O ideal de um corpo magro e belo do ponto de vista estético nem sempre é adquirido, e isso leva
muitas pessoas a um grande desconforto e à procura por constantes tratamentos. A estria é um dos problemas de mais queixas
sobre o público feminino por ter uma aparência feia onde tanto afeta o lado psicológico com o lado físico do mesmo, ocasiona
uma atrofia da pele, adquirida devido ao rompimento das fibras elásticas presentes na segunda camada da pele, chamada derme.
Estas rupturas formam lesões paralelas, podendo afetar pessoas de ambos os sexos e de diferentes raças. Estria é um problema que
aparentemente não tem solução. E existem tratamentos dentro da fisioterapia dermato-funcional que suavizam as linhas recentes
e antigas deixando uma melhor aparência. Este estudo teve por objetivo mostrar a eficiência da utilização da carboxiterapia no
tratamento das estrias atróficas. O trabalho foi realizado com base de revisão bibliográfica de caráter descritivo, cujo aporte teórico,
constitui de livros, artigos de revistas, trabalho de conclusão de curso sobre o referido assunto. Com este trabalho podemos concluir
que a utilização da carboxiterapia promove um resultado satisfatório no tratamento das estrias atrófica, entretanto sugere-se que
sejam realizados novos estudos, pela escassez de literatura referente ao assunto dentro da Fisioterapia.
Palavras-chaves: estria, pele, carboxiteria, fisioterapia dermatofuncional.
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Capítulo IV

Enfermagem em Terapia Intensiva
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AS VANTAGENS DE UMA GESTANTE COM BOA
PREPARAÇÃO FÍSICA E EMOCIONAL DURANTE O
TRABALHO DE PARTO
The advantages of a pregnant with good physical and emotion for labor

Whandermary Mota de Aguiar1, Charlenne Monteiro dos Santos2
1. Fisioterapeuta (Boa Vista/ Roraima/ Brasil) email: belly_mota@outlook.com
2. Fisioterapeuta / Pós Graduada em Fisioterapia dermatofuncional / Especialista em saúde da família
(Boa Vista/ Roraima/ Brasil) email: cha.fisio@outlook.com

RESUMO
A gravidez e o parto são eventos sociais que integram a vivência reprodutiva de homens e mulheres. Este é um processo
singular, uma experiência especial no universo da mulher e de seu parceiro (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). Portanto buscou-se
desenvolver uma pesquisa que tem como objetivo analisar as vantagens de uma gestante com boa preparação física e emocional
durante o trabalho de parto. O que mais desperta a preocupação das gestantes é o fenômeno do nascimento. O processo é complexo
tanto em casos de mães primigestas quanto de multigestas, que trazem na bagagem emoções já vivenciadas ou sonhadas para o
nascimento do bebê. É quando as parturientes necessitam de todo o cuidado e assistência, de modo que as horas que antecedem o
parto sejam de tranquilidade e equilíbrio. Durante o trabalho de parto pode-se aplicar algumas medidas que podem estar colaborando com esse processo demorado e doloroso para muitas mulheres, que são os seguintes métodos: Bola terapia, deambulação,
dieta leve, Método de bradley, posição da mulher durante o trabalho de parto, uso de fármacos a analgesia peridural, exercícios
físicos e cursos para gestantes. No entanto o profissional de enfermagem tem uma importância muito grande neste processo
desde o acolhimento até sua saída da unidade, pois é o profissional de enfermagem que tem mais contato com a paciente, que se
faz presente em todo processo do nascimento. Para a realização deste estudo, optou-se pela pesquisa bibliográfica, como base:
a coleta de informações; onde foram incluídos na amostra; artigos de publicação científica, sites do ministério da saúde e livros
que enfocavam o tema. Analisando todo o contexto pode-se concluir que métodos alternativos e uma boa preparação física,
contribuem muito para o sucesso do parto.
Palavras-chaves: gestante, família, métodos, parto.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM FRENTE AS
COMPLICAÇÕES DA NUTRIÇÃO ENTERAL EM PACIENTE
CRITICO
Nursing care front the complications of the enteral nutrition in critical
patient

Glaucia Buss Guimarães¹, Priscilla Maria de Oliveira Peters², Marcela Rosa Dos Santos3, Janayna
do Rocio Luvizotto4
1. Enfermeiro Pós-Graduando/ (Faculdades Inspirar/ Curitiba/ Parana/Brasil) glaubuss@bol.com.br
2. Enfermeiro Pós-Graduando/ (Faculdades Inspirar/ Curitiba/ Parana/Brasil) priolipri3@hotmail.com
3. Enfermeiro Pós-Graduando/ (Faculdades Inspirar/ Curitiba/ Parana/Brasil) marcela_call@hotmail.com
4. Professor Orientador/ (Faculdades Inspirar/ Curitiba/ Parana/Brasil) Janaluvizotto@ig.com.br

RESUMO
A terapia nutricional adequada é fundamental para recuperação do paciente em unidades de terapia intensiva . Considera-se
nutrição enteral a provisão de nutrientes através do trato gastrointestinal quando o paciente não pode ingerir, mastigar ou deglutir
alimento mais pode digerir ou absorver nutrientes. A TNE é um procedimento indicado com elevada frequência tanto para fins
terapêuticos ou diagnósticos. As complicações da terapia nutricional enteral podem estar relacionadas a diversos fatores como:
método de administração, volume infundido, contaminação da dieta, infusão muito rápida, temperatura da dieta, antibioticoterapia.
A enfermagem tem participação direta e efetiva na TNE, pois quando algumas medidas não são tomadas podem trazer desconforto e até mesmo complicações graves para o paciente. Objetivou-se através deste estudo abordar a assistência de enfermagem
frente às complicações terapia nutricional que podem ocorrer nos pacientes em terapia intensiva abordando seu monitoramento.
Método: Estudo de pesquisa bibliográfica, descritiva, exploratória, integrativa, desenvolvido através após seleção de 15 artigos,
excluindo-se 10 pois não eram relevantes ao objetivo . Resultados e Discussão : foram selecionados 5 artigos mais relevantes a
pesquisa, distribuídos em tabela. O estudo demostrou a importância assistência de enfermagem, para realização de TNE eficaz e
segura ao paciente critico Conclusão: é muito importante que toda a equipe de enfermagem, receba treinamento adequado para os
procedimentos relativos à TNE, e compreenda o grau de importância da sua contribuição de forma a evitar muitas complicações
com a administração das dietas e mesmo a desnutrição e piora do quadro clínico dos pacientes.
Palavras-chaves: complicações, terapia nutricional enteral, terapia intensiva, assistência de enfermagem.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DO
POTENCIAL DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS
Nursing assistance on maintenance of the potential donor of organs and
tissues
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RESUMO
A história dos transplantes no Brasil tem início por volta da década de 60, quando foi realizado em 1964 o primeiro transplante renal na cidade do Rio de Janeiro. Os progressos na terapia intensiva aumentaram a sobrevida dos pacientes transplantados
e promoveram uma melhoria no suporte e manutenção do potencial doador. A manutenção adequada do potencial doador de órgãos
e tecidos é fundamental para garantir a qualidade dos órgãos para transplante. Considera-se potencial doador, todo paciente que
recebe diagnóstico de morte encefálica após constatação da ausência de reflexos de tronco cerebral por meio de exames clínicos
neurológicos e complementares. A enfermagem tem participação direta e efetiva no processo de doação e transplantação de órgãos
e tecidos. Dessa forma, a assistência prestada ao doador de órgãos não deve ser diferente da assistência prestada ao paciente em
estado crítico em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Objetivo: Objetivou-se com este estudo abordar a assistência de enfermagem prestada ao potencial doador de órgãos, frente às diversas alterações decorrentes da morte encefálica. Método: Pesquisa
de revisão integrativa, descritiva, exploratória de abordagem quantitativa bibliográfica, desenvolvida por meio da seleção de 70
artigos. Resultados e Discussão: Foram selecionados 10 artigos mais relevantes à pesquisa, distribuídos em quadros. O estudo
demostrou a importância da assistência de enfermagem, para manutenção segura e adequada ao potencial doador de órgãos e
tecidos. Conclusão: Diante do material consultado foi possível verificar que o conhecimento prévio sobre a fisiopatologia envolvendo a morte encefálica é essencial para a manutenção do potencial doador de órgãos, visto que diversas dessas atividades são
de competência do enfermeiro.
Palavras-chaves: Assistência de Enfermagem, Doador de tecidos, Morte encefálica Transplante de órgãos.
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COMUNICAÇÃO ENTRE OS ENFERMEIROS E PACIENTES
ONCOLOGICOS NA UTI
Communication between nurses and patientes UTI oncology

Albanice Ribeiro das Neves1, Sâmela Barros de Moraes2
1. Aluno da Faculdade Inspirar Curitiba - PR
2. Orientador da Faculdade Inspirar Curitiba - PR

RESUMO
Neste artigo abordaremos a importância da comunicação e do cuidado dos enfermeiros com pacientes oncológicos na UTI.
Ressaltaremos a importância de elementos como a formação do enfermeiro para o oferecimento desse cuidado, aliados ao conhecimento de suas próprias vivencias, oferecendo subsídios para repensar a prática do enfermeiro na oncologia aproveitando para
conhecer as expectativas de pacientes em cuidados paliativos em relação à comunicação com os enfermeiros. Comprovamos que
a comunicação interpessoal é importante atributo do cuidado paliativo, a atenção dada aos sinais não-verbais do profissional é um
dos motivos de estabelecimento do vínculo de confiança entre paciente e profissional e acima de tudo ver esse relacionamento
além da doença. A comunicação torna o ambiente alegre, o que privilegia o otimismo e o bom humor.
Palavras-chaves: Comunicação – Relacionamento – Cuidados.
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APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL UMA NECESSIDADE
OU ASCENSÃO PESSOAL DO ENFERMEIRO ATUANTE EM
UTI – REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
A need improvement professional or personal rise of nurses active in icu - a
systematic review of the literature
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3. Enfermeira pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), campus Curitiba/PR; Especialização em Enfermagem Oncológica (LPCC – Hospital Erasto Gaertner – 2008) R. Dr. Ovande do Amaral, 201 - Jardim
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RESUMO
Decorrente das características apresentadas pela unidade de terapia intensiva (UTI), assim como dos profissionais que a
compõem, o aperfeiçoamento profissional é uma necessidade na qual, enfermeiros (as) buscam a fim de implementar na sua rotina
laboral uma qualidade de prestação de serviço e gerenciamento das atividades realizadas. Pensando-se nestes aspectos a busca
por conhecimento permeia a qualificação adquirida através da pós- graduação, assim como também os aspectos sociais destes
que adquirem uma ascensão pessoal atrelada a sua necessidade profissional. Este trabalho é uma revisão bibliográfica com abordagem descritiva, utilizando as normas da associação brasileira de normas técnicas (ABNT). O assunto abordado proporcionará
um levantamento bibliográfico visando os fatores, no qual o profissional enfermeiro busca ao realizar uma pós- graduação sejam
elas os aspectos de necessidade profissional, como a própria ascensão pessoal.
Palavras-chaves: Enfermeiros (As), Pós Graduação, Ascensão Pessoal, Necessidade Profissional.
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HIGIENE ORAL DO PACIENTE INTUBADO E A
PREVENÇÃO DA PNEUMONIA
Oral hygiene and patient intubated prevention of pneumonia

Kátia Cilene Rego Venturott Ferreira1, Marilene Ferreira Soares2, Hellen Rohers3
1. Pós graduando da Faculdade Inspirar, Curitiba, PR, Brasil, email katia.venturott@gmail.com
2. Pós graduando da Faculdade Inspirar, Curitiba, PR, Brasil, email marilene.azul@gmail.com
3. Orientadora Docente da Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná, Brasil.

RESUMO
As pesquisas realizadas a respeito da saúde bucal nas unidades de terapia intensiva estão em desenvolvimento, permanece
a técnica de higienização com o uso da clorexidina, principalmente quando se relaciona a prevenção da pneumonia associada à
ventilação mecânica que é uma das infecções de microrganismos da orofaringe, ou até na interação profissional da saúde e paciente
(quando consciente), que pela qual influi diretamente no contato paciente e profissional de saúde. Dos artigos utilizados através
dos trabalhos publicados quanto à eficácia da utilidade da clorexidina, foi confirmado em todos os casos o auxílio na higiene bucal,
pois a substância em questão além de ser fácil de manipular não precisa de um grande esforço para o paciente.
Palavras-chaves: Higiene bucal; Pneumonia associada à ventilação mecânica; Clorexidina.
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A IMPORTÂNCIA DA CENTRAL DE MATERIAL DENTRO
DE UMA SALA CIRÚRGICA E SUAS INTERFACES
The importance of core material within an operating room and interfaces

Dayelly Mandello Uczai1 ;Lidiana Izabel Batista2; Andrea Vanessa Delphim Ortiz3
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RESUMO
A CME é considerada uma unidade funcional de apoio técnico, sua existência é obrigatória quando houver centros cirúrgicos,
obstétricos ou hospital dia, bem como o setor de hemodinâmica, emergência de alta complexidade e urgência, podendo localizar-se fora do estabelecimento de assistência à saúde. Já o centro cirúrgico, pode ser considerado como o ambiente ou um conjunto
de elementos para fins cirúrgicos, recuperação anestésica e pós-operatória imediata, é imprescindível favorecer na dinâmica do
funcionamento e da assistência prestada ao paciente cirúrgico, ocupando área independente de circulação geral, onde o fluxo de
pessoas internas deverá ser livre, porém bloqueado para o pessoal externo.
O trabalho teve como objetivo analisar as interfaces relacionadas à qualidade dos procedimentos realizados em uma sala
cirúrgica e saber qual é a importância da central de material dentro da mesma, ou seja, quais são as rotinas da central que prejudicam a rotina da sala cirúrgica e as consequências desta relação intersetorial. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, onde
foram analisados um total de vinte referências sobre as atividades da central de materiais e do centro cirúrgico, que mostra uma
contextualização histórica até chegarmos à atualidade, onde observamos a tecnologia nos testes realizados na esterilização, gestão
da CME e Centro Cirúrgico, além das RDCs. O motivo que levou as pesquisadoras a abordar o tema foi à relação existente entre
central de material esterilizado e centro cirúrgico, que por sua vez, não é valorizada. Constatou-se que o trabalho realizado no
centro cirúrgico inicia-se com a CME, o desempenho das atividades diárias dentro da mesma e alguns problemas provenientes da
CME que interferem diretamente na rotina do centro cirúrgico, tais como: materiais molhados, atrasos na entrega e equipamento
danificado. Esses problemas acarretam consequências como atrasos nas cirurgias, e também stress na equipe interdisciplinar
(enfermagem, anestesiologistas, instrumentadores, familiares e cirurgiões). Portanto para que tenhamos um resultado satisfatório
durante o transoperatório, esses dois setores precisam trabalhar em conjunto e de forma harmônica.
Palavras-chaves: autoclave, central de esterilização, sala cirúrgica, interfaces.

Página - 108

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 8 • Número 1 • JAN/FEV/MAR de 2016

INFECÇÕES HOSPITALARES E A PARTICIPAÇÃO DA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Hospital Infections And Participation Of Intensive Care Unit
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RESUMO
A unidade de terapia intensiva (UTI) é um ambiente diferenciado que visa a manutenção da vida e recuperação da saúde de
pacientes que necessitam de acompanhamento intensivo em razão de seu estado de doença. Geralmente, o paciente hospitalizado
na UTI apresenta grande fragilidade imunológica em razão de sua doença ou condição nutricional em desequilíbrio e, portanto,
torna-se suscetível a qualquer bactéria que tenha contato. Quando ocorre o contato do paciente com qualquer bactéria existente
no hospital, mais especificamente na UTI, ocorre o que denominamos de infecção hospitalar (IH). A IH torna-se responsável por
cinco a 35% da taxa de mortalidade ocorrida na UTI e pode alcançar 60 se houver surto de IH nesta unidade. O presente estudo
objetivou compreender a importância que a IH assume dentro da UTI e demonstrar a necessidade de seu controle como garantia
de cuidado e preservação do paciente internado. A pesquisa demonstrou que a grande maioria das infecções são transmitidas
através do contato direto entre os profissionais da saúde e os pacientes sem a devida higienização das mãos e equipamentos de
uso coletivo, como é o caso do estetoscópio. Isso ocorre por falta de conhecimento por parte desses profissionais que os levam a
ignorar a importância do procedimento como medida de prevenção e controle. Desta forma, conclui-se que é necessário o investimento por parte das instituições de ensino no aumento do conhecimento transmitido os profissionais em formação para que os
mesmos cheguem aptos às necessidades do setor da saúde.
Palavras-chaves: infecção hospitalar, unidade de terapia intensiva, e fatores de risco.
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RESUMO
A unidade de terapia intensiva (UTI) é um ambiente diferenciado que visa a manutenção da vida e recuperação da saúde de
pacientes que necessitam de acompanhamento intensivo em razão de seu estado de doença. Geralmente, o paciente hospitalizado
na UTI apresenta grande fragilidade imunológica em razão de sua doença ou condição nutricional em desequilíbrio e, portanto,
torna-se suscetível a qualquer bactéria que tenha contato. Quando ocorre o contato do paciente com qualquer bactéria existente
no hospital, mais especificamente na UTI, ocorre o que denominamos de infecção hospitalar (IH). A IH torna-se responsável por
cinco a 35% da taxa de mortalidade ocorrida na UTI e pode alcançar 60 se houver surto de IH nesta unidade. O presente estudo
objetivou compreender a importância que a IH assume dentro da UTI e demonstrar a necessidade de seu controle como garantia
de cuidado e preservação do paciente internado. A pesquisa demonstrou que a grande maioria das infecções são transmitidas
através do contato direto entre os profissionais da saúde e os pacientes sem a devida higienização das mãos e equipamentos de
uso coletivo, como é o caso do estetoscópio. Isso ocorre por falta de conhecimento por parte desses profissionais que os levam a
ignorar a importância do procedimento como medida de prevenção e controle. Desta forma, conclui-se que é necessário o investimento por parte das instituições de ensino no aumento do conhecimento transmitido os profissionais em formação para que os
mesmos cheguem aptos às necessidades do setor da saúde.
Palavras-chaves: infecção hospitalar, unidade de terapia intensiva, e fatores de risco.
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
(SAE) NO CENTRO CIRÚRGICO
Hospital Infections And Participation Of Intensive Care Unit

Juvenal Arruda Dos Santos1, Cristiane Borges do Canto2; Ana Paula Angélico Ferreira3
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RESUMO
A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é um processo que deve ocorrer em todos os setores de um hospital,
em especial no centro cirúrgico, processo que indicará os cuidados corretos para o restabelecimento do paciente no pós-cirúrgico.
Esta pesquisa tem como objetivo ajudar a diagnosticar as dificuldades encontradas para implementação da SAE. A metodologia
aplicada foi através de revisão bibliográfica e através da Internet, buscando trabalhos relacionados ao tema, conclui-se que ocorre
grande rotatividade de pacientes, mesmo com normas, ainda ocorre resistência por parte de alguns profissionais, a busca de artigos
mostra claramente que pesquisas anteriores com profissionais de centro cirúrgico apresentam dúvidas quanto aos seus atributos,
esquecendo que uma prescrição e evolução bem definidas abre um leque de alternativas quanto ao serviço no centro cirúrgico.
Palavras-chaves: SAE, Centro Cirúrgico, humanização.
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PARTICIPAÇÃO DO ENFERMEIRO NAS FASES DO
TRATAMENTO OPERATÓRIO: REVISÃO INTEGRATIVA
Participation of the nurse in the phases of the surgical treatment: integrative
review

Thamira Fonteles de Moura1, Sandra Maria Scheffer Cardoso2
1. Pós-graduanda em Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material Unidade Curitiba. Faculdades Inspirar. Curitiba-PR. Brasil. Email: thamira.moura@hotmail.com
2. Doutoranda no Programa Distúrbios da Comunicação; Mestre em Distúrbios da Comunicação; Especialista em Metodologia do Ensino Superior; Enfermeira Docente da Faculdade Inspirar. Curitiba-PR.
Brasil. Email: schefercardoso@yahoo.com.br

RESUMO
Estudo com objetivo de evidenciar e analisar a atuação do enfermeiro no centro cirúrgico e nas fases pré e pós-operatória do
tratamento cirúrgico descritas na produção científica brasileira, através de uma revisão integrativa de literatura. Na pesquisa foram
utilizados artigos entre os anos de 2004 a 2014, nas bases de dados LILACS, SCIELO e BDENF, utilizando de forma combinada
os seguintes descritores: período pré-operatório, período pós-operatório, cuidado de enfermagem e papel do enfermeiro. Com
a pesquisa foram encontradas 82 publicações, das quais 9 compreendiam os requisitos previamente estabelecidos. Esta revisão
mostrou que a atuação do enfermeiro mostra-se evidente no pré-operatório através da consulta de enfermagem e acolhimento do
paciente no centro cirúrgico, e no pós-cirúrgico na assistência direta ao paciente, bem como no planejamento do cuidado, sendo
este dentro e fora do ambiente cirúrgico.
Palavras-chaves: Período pré-operatório, Período pós-operatório, cuidados de enfermagem, papel do enfermeiro.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA ALTA DO PACIENTE
SUBMETIDO AO IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDÍACO
DEFINITIVO
Health education for high patient subject to implant permanent pacemaker

Dayanne Domaski da Paixão1, Elizete Doraliza dos Santos2, Lucimara Vila Rocha Rosa3
1. Faculdade Evangélica do Paraná Curitiba PR dayanne.domaski@hotmail.com
2. Faculdade Integrado de Campo Mourão/ campo Mourão PR e elizetedoraliza@hotmail.com
3. Universidade Tuiuti do Paraná Enfº Esp. Em UTI neonatal enf.lu.rocha@hotmail.com

RESUMO
O marcapasso cardíaco definitivo é um dispositivo eletrônico que estimula o músculo cardíaco quando o marcapasso
natural do miocárdio não é capaz de realizar esta função de maneira autônoma, o que interfere diretamente na frequência e no
débito cardíaco, consequentemente na função de bomba cardíaca. Apesar de ser uma cirurgia minimamente invasiva requer cuidados e orientações específicas sobre seu funcionamento e possíveis interferências na qualidade de vida do paciente submetido
ao procedimento. Quanto a educação em saúde para alta, o enfermeiro tem um papel fundamental, como educador, realizando
orientações pertinentes ao tema, estimulando o paciente para o auto-cuidado. A atividade educativa é a ação mais importante
que o enfermeiro deve realizar, para garantir recuperação adequada e uma vida mais adaptada ao paciente. Para auxiliar neste
processo a utilização de materiais educativos torna-se um facilitador. O objetivo geral é identificar as orientações de alta ao paciente elencando na literatura materiais e orientações a alta referente ao tema e destacar o papel do enfermeiro como educador.
Foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica descritiva exploratória de abordagem quantitativa, que tem por finalidade
familiarizar o pesquisador com o tema.
Palavras-chaves: Educação em saúde; enfermagem; marcapasso.
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Capítulo V

Estética e Dermocosmética
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A QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO
VISANDO ATUAÇÃO NA SAÚDE ESTÉTICA
Qualification of seeking professional nursing practice in health beauty

Ana Carolina Glodzienski Coelho1, Mariangela Toledo Czornei2, Tatiana Bertacin3
1. Enfermeira pós graduanda em Estética e Dermocosmética pela Faculdade Inspirar, Curitiba/Paraná/
Brasil; analicarol@yahoo.com.br
2. Enfermeira pós graduanda em Estética e Dermocosmética pela Faculdade Inspirar, Curitiba
PR;mariangelatoledo1_397@hotmail.com
3. Fisioterapeuta docente pela Faculdade Inspirar, Curitiba PR, pos@faculdadeinspirar.com.br

RESUMO
A estética é um campo em crescimento na atualidade entre os profissionais da área da saúde. A enfermagem estimula a
autonomia dos profissionais no cuidado, considerando que o cuidado com a auto-imagem, bem estar físico e emocional são necessidades humanas básicas, entende-se que o cuidado na Saúde Estética, dentro do contexto social, é de fundamental importância
para o ser humano.O setor da Saúde Estética foi criado e vem sendo desenvolvido pela contribuição de todas as classes da área da
saúde e, o profissional enfermeiro, também possui conhecimento para atuar nessa área, pois as diretrizes curriculares nacionais
que englobam todas as áreas de saúde, descrevem que todo profissional pode diversificar sua formação técnico-científica. E a
junção do conhecimento técnico-cientifico adquirido na graduação de enfermagem e pós graduação em estética e dermocosmética fornecem responsabilidade e qualificação para o profissional enfermeiro avaliar, planejar e executar procedimento estéticos.
Palavras-chaves: saúde, estética, enfermagem, saúde estética.
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ENVELHECIMENTO CUTÂNIO
Skin Aging

Fernanda Shimizu Garbato Novakowski¹, Aline Alves de Oliveira², Bernadeth Martins Durek ³,Tatiana
Bertacin³
1. Tecnológa em Estética e Cosmetologia , Unipar Universidade Paranaense de Umuarama, Umuarama,
Paraná, Brasil - fernandinhashimizu@hotmail.com
2. Tecnóloga em Estética e Cosmetologia , Unic Universidade de Cuiabá , Cuiabá , Mato Grosso, Brasil
- alinet10@bol.com.br
3. FAE – Faculdades de Administração e Economia – Curitiba – Paraná.

RESUMO
Gradualmente, com o avanço da idade, os tecidos humanos passam por mudanças. Na pele, o envelhecimento ocasiona
modificações em suas camadas, desencadeando alterações visíveis como o surgimento de rugas e a perda de elasticidade cutânea.
A maioria dos mecanismos moleculares e celulares envolvidos no envelhecimento cutâneo intrínseco ou cronológico e extrínseco ou fotoenvelhecimento constitui objeto de muitos estudos de excelente qualidade e, portanto, são bem conhecidos. Contudo,
existem aspectos ainda não completamente elucidados e até controversos. Por outro lado, a busca de tratamentos para prevenção,
controle e reversão do envelhecimento, particularmente o fotoenvelhecimento, tem despertado muito interesse, nem sempre
acompanhado do rigor científico necessário.
Palavras-chave: Envelhecimento Cutânio, elasticidade, fotoenvelhecimento.
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IMPORTÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS PARA
A IMAGEM CORPORAL
Importance of aesthetic procedures for body image

Tamara Ducci Olesko1, Meury Geane Taborda Reis2, Andreia Regina Bonjorno3
1. Biomédica (UNIBRASIL), cursando pós-graduação em Estética e Dermatocosmética (INSPIRAR,
Curitiba/Pr/Brasil) email: tamaraducci@hotmail.com
2. Esteticista (UNIANDRADE), cursando pós-graduação em Estética e Dermatocosmética (INSPIRAR,
Curitiba/Pr/ Brasil) email: meury_geani@hotmail.com
3. Fisioterapeuta (UP), especialista em Dermatofuncional (IBRATE) email: deiabonjorno@hotmail.com

RESUMO
Atualmente a imagem corporal é fortemente influenciada por revistas, televisão e outros meios de comunicação. Isso faz
com que as pessoas esqueçam a sua autoimagem e busquem a imagem corporal ideal proposta pela sociedade; a do corpo magro
e atlético. A busca incessante por esse padrão ideal faz com que as pessoas procurem profissionais habilitados em estética para
resolver essas insatisfações com seu próprio corpo, resta aos próprios profissionais orientarem e indicarem os procedimentos
estéticos adequados ao seu cliente. A maioria da população está insatisfeita com sua imagem corporal, o que pode acarretar vários
problemas psicológicos como a depressão, a ansiedade, o estresse, a baixa estima, a insatisfação sexual, entre outros; por isso é
tão importante a conscientização da autoimagem para cada indivíduo, ou seja, a pessoa precisa saber o quão bonita é, independentemente de padrão estético e, se achar necessário, tentar melhorar alguns aspectos se preocupando com sua saúde e sempre
compreendendo o seu limite.
Palavras-chave: estética; autoimagem; corpo; imagem corporal; beleza.
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EFEITOS FISIOLÓGICOS DO ELETROLIFTING NO
TRATAMENTO DE RUGAS
Physiological effects of the treatment of wrinkles electrolifting
Jaqueline Renosto Damasceno1, Andreia Bonjorno2
1. Aluna da Faculdade Inspirar - PR
2. Orientadora do trabalho

RESUMO
Este artigo tem por objetivo relatar que, com o passar dos anos e por diversos fatores, a pele começa a sofrer várias mudanças,
chegando ao envelhecimento, sendo esse um processo lento que acaba degenerando a pele, influenciado por fatores intrínsecos,
ou seja, cronológico, genético, e acelerado por fatores extrínsecos, como o sol, o tabaco, o stress, o vento, a água, a poluição e
especialmente a radiação UV. Com isso é inevitável o aparecimento de rugas. Com base nestas informações realizou-se um levantamento bibliográfico com livros, textos e artigos científicos e para o tratamento desta afecção, destacou-se o Eletrolifting. A técnica
de aplicação deste tratamento é considerada um método invasivo, porém muito superficial. Através dos estímulos provocados
no local de aplicação, ocorre um processo inflamatório ocorrendo à regeneração, melhorando assim o aspecto e a elasticidade da
pele. Com esse estudo podemos mostrar a eficácia da utilização deste aparelho no tratamento das rugas.
Palavras-chave: linhas de expressões, eletrolifting, envelhecimento cutâneo.
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Capítulo VI

Fisioterapia Hospitalar
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ANÁLISE BAROPODOMÉTRICA EM CRIANÇA
PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL SUBMETIDA A
TRATAMENTO COM A TÉCNICA PEDIASUIT: UM ESTUDO
DE CASO
Baropodometric analysis in child carrier for cerebral palsy treatment under
applicable pediasuit technique: a case study

Bruna Maria da Silva¹; Adriana Maria Barreto²
1. Acadêmica do curso de Pós-Graduação em Fisioterapia Hospitalar (Inspirar – centro de estudos, pesquisa e extensão em saúde / Curitiba / PR / Brasil) brunamaria.fisio@gmail.com
2. Especialista em Pneumo-funcional pelo Coffito e Fisioterapeuta do Hospital Pequeno Príncipe. (HPP/
Curitiba/ PR/ Brasil) adrianabdomingues@hotmail.com

RESUMO
A paralisia cerebral é uma condição não progressiva, que acomete o sistema nervoso central no período neonatal causando
desordens na postura, no movimento e no desenvolvimento da criança. Visando minimizar os acometimentos oriundos desta
condição, existem vários protocolos de tratamento fisioterapêuticos disponíveis e entre eles pode-se destacar um protocolo de
fisioterapia intensiva denominado PediaSuit que tem como objetivos o reforço muscular, resistência, flexibilidade, equilíbrio,
coordenação e o desenvolvimento motor. Para avaliar a eficácia do tratamento pode-se utilizar o baropodômetro que é uma plataforma que visa detectar alterações posturais na posição estática, disfunções no equilíbrio e estabilidade. O objetivo deste estudo
foi verificar a influência do método PediaSuit na postura e controle motor de crianças portadoras de paralisia cerebral através da
baropodometria. Foi realizado um estudo de caso descritivo com uma criança do sexo feminino de três anos, com diagnóstico
de paralisia cerebral. O tratamento foi realizado durante quatro semanas, quatro horas por dia, cinco vezes por semana. O teste
com o baropodômetro foi realizado três vezes: antes, durante e depois da aplicação do protocolo. Constatou-se, em relação à
distribuição de carga plantar máxima, um resultado satisfatório, sendo que no início do tratamento o plano anterior recebia uma
carga de 58% e o posterior 42% ao final deste demonstrou uma carga de 49% no plano posterior e 51% no posterior. Conclui-se
que houve uma melhora na distribuição de carga plantar nos planos de ante e retro pé, sugerindo dessa forma que o método pode
ser considerado eficaz.
Palavras-chave: paralisia cerebral, PediaSuit, baropodômetro.
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ÍNDICE DO INSUCESSO DA CPAP EM RECÉM NASCIDOS
PRÉ-TERMO QUE UTILIZARAM A TÉCNICA TAKE-CARE
PARA ADMINISTRAÇÃO DE SURFACTANTE EXOGENO
Cpap failure rate for preterm newborns submitted to the Take Care technique
for exogenous surfactant administration

Vivian Akemi Matsuzaka Santini1, Paula Janieire Araújo da Costa2, Samira Said Lançoni3
1. Aluna do Programa de Pós-Graduação Latu Sensu em Fisioterapia Hospitalar Pediátrica e Neonatal
(Faculdade Inspirar/Curitiba/PR/Brasil) vivis_vvg@hotmail.com
2. Aluna do Programa de Pós-Graduação Latu Sensu em Fisioterapia Hospitalar Pediátrica e Neonatal
(Faculdade Inspirar/Curitiba/PR/Brasil) paulaj.fisio@gmail.com
3. Orientadora, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação latu Sensu em Fisioterapia Hospitalar
Pediátrica e Neonatal. Mestre em Engenharia de Produção pela USSC (Faculdade Inspirar/Curitiba/PR/
Brasil) samiraslanconi@hotmail.com

RESUMO
Objetivos: verificar a eficácia da CPAP de forma precoce em recém nascidos que foram submetidos à técnica de Take-Care
para administração de surfactante exógeno. Métodos: A pesquisa foi desenvolvida caracterizando-se metodologicamente como
estudo observacional discrtivo. O estudo foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Evangélico de
Curitiba, no período de junho de 2014 a agosto de 2014. A amostra foi composta por todos os recém nascidos advindos do centro
obstétrico do Hospital Evangélico de Curitiba que preencheram os critérios de inclusão propostos pelo estudo. Resultados: Os
dados coletados foram tabulados e posteriormente analisados por meio de estatísticas descritivas Microsoft Office Excel 2013. O
nível de significância utilizado foi de p<0,05. Conclusão: a técnica Take Care, associada à CPAP obteve os resultados esperados,
sendo capaz de evitar o trauma da intubação e diminuir o risco de broncodisplasia.
Palavras-chave: prematuridade, Take-Care, CPAP.
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BENEFÍCIOS DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE PARA O
PORTADOR DE FRAQUEZA MUSCULAR ADQUIRIDA NA
UTI
Benefits of early mobilization to the bearer of ICU-acquired weakness

Débora Melo Mazzo1, Maíra J. Maturana2, Juliana C. Schleder3
1. Pós-graduanda em Fisioterapia Hospitalar, Faculdade Inspirar. Curitiba, Paraná, Brasil. deboramazzo@
uol.com.br
2. Mestre em Fisiologia, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, Paraná, Brasil.mairamaturana@
yahoo.com.br
3. Doutoranda em Fisiologia, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, Paraná, Brasil.juschleder@
yahoo.com.br

RESUMO
A mobilização precoce no tratamento fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva tem sido alvo de recentes
estudos, porém esta ainda não é uma rotina implantada na maioria das unidades de terapia intensiva. O objetivo deste estudo foi
analisar, através de uma revisão bibliográfica, quais os benefícios da mobilização precoce para o portador de fraqueza muscular
adquirida na unidade de terapia intensiva. Para a realização desta revisão bibliográfica, foram coletados artigos científicos através
das seguintes bases de dados: PubMed, Cochrane Library, LILACS e Scielo, entre 2003 a 2013 utilizando as palavras chaves:
mobilização precoce, fraqueza muscular adquirida na UTI, polineuropatia, eletroestimulação, early mobilization, ICU acquired
weakness, electrical muscle stimulation e polineuropathy. Dos trinta e cinco artigos analisados penas 8 preencheram os critérios
de inclusão. A fisioterapia precoce tem obtido resultados importantes na prevenção e tratamento da fraqueza muscular adquirida
na UTI através da recuperação da força muscular e funcionalidade, porém existe uma dificuldade em estabelecer qual a intervenção mais adequada ao paciente portador de fraqueza muscular adquirida na unidade de terapeia intensiva. Apesar da escassez de
literatura, os artigos reportados nesta revisão demonstram grande benefício da fisioterapia para pacientes internados em unidade
de terapia intensiva.
Palavras-chave: debilidade muscular, deambulação precoce, unidades de terapia intensiva, respiração artificial.
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA FRATURA DE
COLO DE FÊMUR EM PACIENTES COM MIELOMA
MÚLTIPLO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA
LITERATURA
Physiotherapeutic approach in femoral neck fracture in patients with
multiple myeloma: a systematic review of literature

Camila Correa de Carvalho1, Franciane Galvão Batista Carvalho2
1. Fisioterapeuta, Pós-graduanda em Fisioterapia Hospitalar – Teresina/PI pela INSPIRAR Centro de
Estudos, Pesquisa e Extensão em Saúde; acamilacorrea@gmail.com
2. Fisioterapeuta especialista em Fisioterapia Neurofuncional pela Faculdade CEUT/PI; francianegalvaocarvalho@hotmail.com

RESUMO
O mieloma múltiplo é uma neoplasia caracterizada pela proliferação de plasmócitos da medula óssea, que acomete pacientes
idosos e cuja principal manifestação clínica está relacionada à destruição óssea, o que aumenta o risco de fraturas patológicas.
Apesar da pouca incidência de fraturas no fêmur, o impacto na qualidade de vida desses pacientes é importante. Esse tipo de fratura é responsável por um quadro de dor crônica, instabilidade mecânica e até incapacidade motora, o que requer internação para
tratamento. Por observarem-se, na literatura, poucas pesquisas com foco na reabilitação, essa revisão teórica relaciona as características e apresentação clínica do mieloma múltiplo e a conduta terapêutica na fratura de colo do fêmur associada a esta patologia.
Palavras-chave: Fratura de colo femoral, Mieloma Múltiplo, Reabilitação.
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ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES
SUBMETIDOS À FISIOTERAPIA NO PRÉ-OPERATÓRIO DE
CIRURGIA BARIÁTRICA
Analysis of Quality of Life in Patients undergoing physiotherapy in
Preoperative Bariatric Surgery

Taschetto, Carolini Daniele Pinto1, Sant’Ana, Francielly Marques de Souza2, Bagatin, Suellen Medeiros3, Rodrigues, Ana Paula Oliveira4
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RESUMO
A obesidade é caracterizada por um aumento da taxa de gordura corporal, geralmente ocasionada pelo grande consumo
calórico e baixo gasto energético, que afeta a saúde física e psicológica, reduz a expectativa de vida e acarreta prejuízos significativos na qualidade de vida. Observa-se, que a obesidade vem crescendo gradativamente e de forma globalizada entre adultos,
jovens e crianças de todas as classes sociais, sendo considerada uma epidemia mundial e um dos principais problemas de saúde
pública. A fisioterapia atua de forma preventiva no pré-operatório de cirurgia bariátrica com o intuito de diminuir os riscos de
complicações no pós-operatório, visando sempre à melhora da qualidade de vida. Esta pesquisa, Observacional Descritiva, tem
o objetivo de analisar a qualidade de vida de pacientes obesos que realizaram fisioterapia pré-operatória de cirurgia bariátrica.
Para isto, foram avaliados 30 pacientes obesos com indicação de cirurgia bariátrica, que realizaram 10 sessões de fisioterapia
pré-operatória na Unidade Avançada Água Verde do Hospital Vitória em Curitiba, através de um questionário, autoaplicado, com
25 questões objetivas criado pelas pesquisadoras baseado na literatura atual. Os resultados demonstram que os 70% dos pacientes
descreveram como muito importante a participação da fisioterapia no pré-operatório e que após a realização das sessões, 73%
observaram melhora na qualidade e realização das atividades de vida diária. Conclui-se, com este estudo, que a fisioterapia contribui de forma significativa para a melhora da qualidade de vida dos pacientes avaliados.
Palavras-chave: Qualidade de Vida, Fisioterapia, Obesidade, Pré-Operatório e Cirurgia Bariátrica.
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MARCHA NA ARTROPLASTIA DE QUADRIL EM IDOSOS:
UM ESTUDO DE REVISÃO
Marching in hip arthroplasty in the elderly: a review study

Laiz Alves1; Nara Fortes2; Keyla Costa3; José Neres Quaresma4
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3. Faculdade Inspirar (Teresina-PI), keilacosta12@hotmail.com;
4. Faculdade Inspirar (Teresina- PI), drquaresma@hotmail.com.

RESUMO
A Artroplastia de Quadril, caracterizada pela substituição da articulação do quadril, é um tratamento eficaz para pacientes
com osteoartrite severa do quadril e para alguns casos de fraturas do colo do fêmur. A população que mais se beneficia com este
tratamento são os idosos, uma vez que as doenças crônicas não transmissíveis, como a osteoartrose e as fraturas do colo do fêmur,
têm maior prevalência nesta faixa etária. O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica que teve como objetivo verificar
aspectos relacionados à marcha de idosos submetidos à artroplastia de quadril, como o relato de dor, mobilidade do membro
acometido e as intervenções fisioterapêuticas. Verificou-se estudos que afirmam a presença de dor e diminuição da mobilidade do
membro acometido nesses pacientes após esta intervenção cirúrgica. Dentre as abordagens fisioterapêuticas, notou-se em apenas
um dos artigos selecionados a descrição desta intervenção, como a fisioterapia respiratória, motora e treino de marcha, notando-se
a carência de estudos que mostrem essa atuação profissional no caso em estudo.
Palavras-chave: artroplastia de quadril, fisioterapia, marcha e idosos.
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ESTUDO DOS RUÍDOS NA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Study of noise in the intensive care unit: a bibliographic review
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi, através de uma revisão bibliográfica, estudar os ruídos dentro das unidades de terapia intensiva de forma geral, destacando as principais fontes de ruídos, seus efeitos nos pacientes internados e nos profissionais que
trabalham nestas unidades assim como as medidas que poderiam ser tomadas a fim de resolver este problema. Foram utilizadas as
bases de dados da Bireme (LILACS e MEDLINE) e SCIELO, com restrição de ano e idioma. Dos 59 estudos encontrados foram
utilizados 21 que se enquadraram nos critérios de inclusão desta revisão. Destes, treze quantificaram o ruído em decibéis através
de aparelhos para mensurar níveis de pressão sonora, quatro estudos verificaram a eficácia da implantação de medidas adotadas
pelos profissionais com o objetivo de diminuir os ruídos na UTI, um avaliou a percepção materna do ruído em unidade de terapia
intensiva neonatal, outro avaliou a percepção dos próprios profissionais daquela unidade e ainda houve mais dois estudos que
direcionaram as repercussões para a equipe de enfermagem. Conclui-se que são necessárias mais pesquisas voltadas para avaliar
os níveis de ruídos no ambiente hospitalar, visto que ainda é escasso o estudo sobre assunto. Assim como também, é preciso um
programa de conscientização para os profissionais da área e redução de sons excessivos nestes ambientes, para que se torne dentro
do recomendável e não leve riscos à saúde das pessoas presentes neste ambiente hospitalar.
Palavras-chave: ruído, unidade de terapia intensiva.
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A ESPIROMETRIA COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO
DA FUNÇÃO PULMONAR
The spirometry as a tool for assessment of pulmonary function

Luciano P. de Alencar1, Dayane M. dos Santos Amorim2, Eilane M. Bento Rodrigues3, Daniela C. Gomes4
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RESUMO
Introdução: A Espirometria é a prova de função pulmonar mais importante na prática clínica, sendo aplicável tanto em crianças
como adultos. Metodologia: Pesquisa bibliográfica de artigos dos últimos cinco anos que traziam informações relevantes sobre a
importância clínica, forma de execução, itens avaliados e interpretação dos exames de espirometria. Conclusão: A espirometria
avalia a função respiratória e é importante no diagnóstico clínico do paciente pneumopata, sendo o fisioterapeuta capacitado para
realizar e interpretar testes espirométricos.
Palavras-chave: Espirometria; Testes de Função Respiratória; Fisioterapia.
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RESUMO
Introdução: A Espirometria é a prova de função pulmonar mais importante na prática clínica, sendo aplicável tanto em crianças
como adultos. Metodologia: Pesquisa bibliográfica de artigos dos últimos cinco anos que traziam informações relevantes sobre a
importância clínica, forma de execução, itens avaliados e interpretação dos exames de espirometria. Conclusão: A espirometria
avalia a função respiratória e é importante no diagnóstico clínico do paciente pneumopata, sendo o fisioterapeuta capacitado para
realizar e interpretar testes espirométricos.
Palavras-chave: Espirometria; Testes de Função Respiratória; Fisioterapia.
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PROFILAXIA DA TVP/TEP EM CIRURGIAS ORTOPÉDICAS
NOS MEMBROS INFERIORES - UMA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
Prophylaxis of DVT / PE in orthopedic surgery of the lower limbs - a
literature review

Aline Letícia Carrer Burlin1, Camile dos Santos Andrade1, Saionara Braggio1, Maíra J. Maturana2
1. Pós-graduanda em Fisioterapia Hospitalar, Faculdade Inspirar. Curitiba, Paraná, Brasil.
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yahoo.com.br

RESUMO
O tromboembolismo venoso (TEV) é uma patologia grave de grande incidência mundial. Quando não diagnosticada precocemente e tratada adequadamente pode evoluir causando sérias complicações como, a trombose venosa profunda (TVP) e a embolia
pulmonar (EP), sendo essas importantes causas de morbidade e mortalidade. O objetivo do presente estudo foi analisar quais os
benefícios de medidas profiláticas no desenvolvimento de episódio de TEV em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos
em membros inferiores. Realizou-se uma busca através de arquivos eletrônicos nas bases de dados: SciELO, MedLine, PubMed,
LILICAS, além de diretrizes e teses usando as palavras – chaves: profilaxia; TVP/TEP, cirurgias ortopédicas, MMII (nas versões
português e inglês). Obteve - se um total de 73 artigos, teses e diretrizes no período de 2000 á 2014, contendo textos completos
em português, inglês e espanhol. Foram selecionados 9 artigos, dentre eles estudos transversais e ensaios clínicos randomizados.
A implementação de medidas profiláticas parece ser o método mais eficaz para redução de novos eventos de episódios de TVP,
podendo se encaixar nessas medidas o uso de meias compressivas, mobilização precoce ou profilaxia medicamentosa. A verdade
é que a utilização de profilaxia para TVP ainda vem sendo subutilizada, mesmo obtendo resultados positivos e de baixo custo.
Palavras-chave: profilaxia; TVP/TEP, cirurgias ortopédicas, membros inferiores.
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DECANULAÇÃO DA TRAQUEOSTOMIA – UMA REVISÃO
DE LITERATURA
Decannulation of tracheostomy - a review of the literature
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4. Graduada em Fisioterapia pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR, Especialista em Saúde pública, Mestre em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Faculdade Inspirar,
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RESUMO
Os pacientes críticos que permanecem um longo período na ventilação mecânica são traqueostomizados, e após melhora
da fase crítica a via área artificial (cânula de traqueostima) é retirada. Este processo recebe o nome de decanulação. Este artigo
tem como objetivo elucidar as principais formas para realização do protocolo de desmame da traqueostomia e sua decanulação. O estudo consiste em uma revisão de literatura, tendo em vista a comparação dos protocolos de desmame e decanulação
da traqueostomia. Os dados foram coletados do banco de dados do SCIELO, BIREME, ASOBRAFIR, AMIB, BVS e Google
acadêmico, sendo limitados a artigos com adultos e em português e inglês publicados de2006 até 2013 e foram coletados entre
dezembro de 2013 e janeiro de 2014. Foram encontrados 30 artigos científicos, dentre os quais 15 foram selecionados pois atenderam ao objetivo da pesquisa. Os 15 excluídos não tratavam do desmame da traqueostomia. Concluiu-se que não existe uma
uniformização na realização do protocolo de decanulação, porém todos consideram que a estabilidade clínica e o desmame da
ventilação mecânica são características básicas para o inicio do processo e que para sua finalização, antes da retida da cânula de
traqueostomia, é fundamental o teste de oclusão da via área artificial. No estudo apresentado todos os protocolos realizaram a
redução gradual do orifício de traqueostomia, logo são necessários mais estudos que comparem a redução gradual com a retida
abrupta da cânula de traqueostomia.
Palavras-chave: traqueostomia; desmame; fisioterapia.
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Effect of breath with intermittent positive pressure in patients in
postoperative cardiac surgery : a systematic review
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RESUMO
Os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca (CC) sofrem alterações funcionais pulmonares, sendo elas dependentes de vários
fatores. A respiração com pressão positiva intermitente (RPPI) é utilizado uma estratégia para aumentar a ventilação, eliminação
de secreção e melhora da troca gasosa.Este artigo tem como objetivo identificar se a manobra de RPPI proporciona efeito nos
pacientes após cirurgia cardíaca.O estudo consiste em uma revisão de literatura, tendo em vista a síntese da utilização da técnica
RPPI em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca.Os dados foram coletados do banco de dados do SCIELO, BIREME,
ASOBRAFIR, AMIB e Google acadêmico,sendo utilizado como descritores Insuficiência Cardíaca; Fisioterapia Respiratória;
Respiração por Pressão Positiva Intermitente e Cirurgia Cardíaca, e foram limitados a artigos com adultos e em português e inglês
publicados de 2000 até 2012 e foram coletados entre junho à dezembro de 2013. Sendo selecionados apenas artigos que atenderam
ao objetivo da pesquisa. Conclui-se que a técnica de RPPI melhora mobilidade torácica e os volumes/capacidades pulmonares
principalmente nas primeiras 48 horas, porém após a retirada dos drenos torácicos é mais eficaz investir em técnicas mais ativas,
evitando prejuízo na força muscular respiratória. São necessários mais estudos sobre a utilização da técnica nesse perfil de pacientes.
Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca; Fisioterapia Respiratória; Respiração por Pressão Positiva Intermitente e Cirurgia
Cardíaca.
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USO DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NA SÍNDROME DE
APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO
Use non Invasive Ventilation in Syndrome Obstructive Sleep Apnea
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RESUMO
A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), um distúrbio associado a potenciais consequências graves, tem como
tratamento padrão a pressão positiva nas vias áreas (PAP). Este trabalho objetivou discutir a utilização de PAP no tratamento de
SAOS através de revisão sistemática de estudos prospectivos, randomizados ou ensaios clínicos. Foram envolvidos como fontes
de pesquisa estudos científicos, nos idiomas português e inglês, publicados no período de 2008 a 2012 e indexados nas bases
de dados Scielo, Medline, Bireme, Lilacs e Science Direct Online. Os desfechos de interesse foram: adesão; desfechos clínicos
objetivos (eventos cardiovasculares, hipertensão); sono e vigília relacionados aos resultados clínicos (qualidade de vida, medidas
de sonolência, testes neurocognitivos, produtividade); estudos de medida do sono (Índice de Apneia e Hipopneia, Escala de Sono
de Epworth); resultados intermediários de comorbidade (pressão arterial); conformidade e eventos adversos ou danos. Trinta e
sete ensaios clínicos preencheram os critérios de inclusão. A eficácia clínica de PAP em alguns casos, como em hipertensos e
apneia complexa, ainda não é clara. Estudos esclareceram que a terapia de escolha pode depender de fatores como a preferência
do paciente, as razões específicas para não conformidade e o custo.
Palavras-chave: Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono. Tratamento. Pressão positiva.
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RESUMO
A doença respiratória na infância é muito comum. Infecções respiratórias representam uma parcela importante na causa
de morte em crianças. De acordo com os últimos dados do Ministério de Saúde, a pneumonia é uma das principais doenças da
infância e a segunda causa de morte em menores de 1 ano. Sabemos que Quixeramobim é conhecida pela cidade de clima quente, por se situar no sertão central, e as variações climáticas estão presentes podendo contribuir por mais infecções . A presente
pesquisa trata-se de um estudo quantitativo com objetivo de conhecer e identificar os diagnósticos das infecções respiratórias
agudas na faixa etária de 0 á 12 de idade admitidos e com indicação de internação no Hospital Infantil de Quixeramobim. Foi
realizada coleta de dados através de prontuários registrados na clinica medica do hospital no período de agosto à dezembro de
2012, das crianças internadas com sintomas e diagnóstico que correspondiam a doenças respiratórias. Foi utilizado um instrumento
de pesquisa para coleta de dados através das variaveis, como: nome, sexo, idade, endereço, alta hospitalar,medicação usada e
atendimento fisioterapêutico caso houvesse nescessidade. Como resultado,os diagnósticos mais prevalentes foram: pneumonia em
lactentes, pneumonia em crianças, e asma. Contudo, foi observado uma prevalência maior de pneumonia em lactentes menores
de 1 ano uma média de 48% das crianças.
Palavras-chave: Infecções do trato respiratório, criança, hospitalização.
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FISIOTERAPIA EM PACIENTES QUEIMADOS NA FASE DE
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Physiotherapy in Patients Burned In phase Inpatient hospital
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RESUMO
Queimaduras são lesões cutâneas que podem acometer indivíduos de qualquer faixa etária, gênero ou classe social, e apesar
dos avanços, podem evoluir com cicatrizes, contraturas e deformidades e muitas vezes complicações respiratórias e sistêmicas, as
quais frequentemente levam o indivíduo a óbito. Por isso houve a necessidade de realizar uma pesquisa demonstrando a atuação
da Fisioterapia em ambiente hospitalar em pacientes queimados, bem como demonstrar os benefícios da realização precoce de
condutas fisioterapêuticas visando a diminuição de complicações e sequelas e a reinserção do individuo vitima de queimadura à
sociedade, por meio de uma revisão bibliográfica.
Palavras-chave: Fisioterapia. Hospitalar. Queimadura. Reabilitação.
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RESUMO
Introdução: A Espirometria é a prova de função pulmonar mais importante na prática clínica, sendo aplicável tanto em crianças
como adultos. Metodologia: Pesquisa bibliográfica de artigos dos últimos cinco anos que traziam informações relevantes sobre a
importância clínica, forma de execução, itens avaliados e interpretação dos exames de espirometria. Conclusão: A espirometria
avalia a função respiratória e é importante no diagnóstico clínico do paciente pneumopata, sendo o fisioterapeuta capacitado para
realizar e interpretar testes espirométricos.
Palavras-chave: Espirometria; Testes de Função Respiratória; Fisioterapia.
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RESUMO
O tromboembolismo venoso (TEV) é uma patologia grave de grande incidência mundial. Quando não diagnosticada precocemente e tratada adequadamente pode evoluir causando sérias complicações como, a trombose venosa profunda (TVP) e a embolia
pulmonar (EP), sendo essas importantes causas de morbidade e mortalidade. O objetivo do presente estudo foi analisar quais os
benefícios de medidas profiláticas no desenvolvimento de episódio de TEV em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos
em membros inferiores. Realizou-se uma busca através de arquivos eletrônicos nas bases de dados: SciELO, MedLine, PubMed,
LILICAS, além de diretrizes e teses usando as palavras – chaves: profilaxia; TVP/TEP, cirurgias ortopédicas, MMII (nas versões
português e inglês). Obteve - se um total de 73 artigos, teses e diretrizes no período de 2000 á 2014, contendo textos completos
em português, inglês e espanhol. Foram selecionados 9 artigos, dentre eles estudos transversais e ensaios clínicos randomizados.
A implementação de medidas profiláticas parece ser o método mais eficaz para redução de novos eventos de episódios de TVP,
podendo se encaixar nessas medidas o uso de meias compressivas, mobilização precoce ou profilaxia medicamentosa. A verdade
é que a utilização de profilaxia para TVP ainda vem sendo subutilizada, mesmo obtendo resultados positivos e de baixo custo.
Palavras-chave: profilaxia; TVP/TEP, cirurgias ortopédicas, membros inferiores.
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RESUMO
Os pacientes críticos que permanecem um longo período na ventilação mecânica são traqueostomizados, e após melhora
da fase crítica a via área artificial (cânula de traqueostima) é retirada. Este processo recebe o nome de decanulação. Este artigo
tem como objetivo elucidar as principais formas para realização do protocolo de desmame da traqueostomia e sua decanulação. O estudo consiste em uma revisão de literatura, tendo em vista a comparação dos protocolos de desmame e decanulação
da traqueostomia. Os dados foram coletados do banco de dados do SCIELO, BIREME, ASOBRAFIR, AMIB, BVS e Google
acadêmico, sendo limitados a artigos com adultos e em português e inglês publicados de2006 até 2013 e foram coletados entre
dezembro de 2013 e janeiro de 2014. Foram encontrados 30 artigos científicos, dentre os quais 15 foram selecionados pois atenderam ao objetivo da pesquisa. Os 15 excluídos não tratavam do desmame da traqueostomia. Concluiu-se que não existe uma
uniformização na realização do protocolo de decanulação, porém todos consideram que a estabilidade clínica e o desmame da
ventilação mecânica são características básicas para o inicio do processo e que para sua finalização, antes da retida da cânula de
traqueostomia, é fundamental o teste de oclusão da via área artificial. No estudo apresentado todos os protocolos realizaram a
redução gradual do orifício de traqueostomia, logo são necessários mais estudos que comparem a redução gradual com a retida
abrupta da cânula de traqueostomia.
Palavras-chave: traqueostomia; desmame; fisioterapia.
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EFEITO DA RESPIRAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA
INTERMITENTE NOS PACIENTES EM PÓS-OPERATÓRIO
DE CIRURGIA CARDÍACA: REVISÃO SISTEMÁTICA
Effect of breath with intermittent positive pressure in patients in
postoperative cardiac surgery : a systematic review

Ledinara da Silva Ramos1, Nara Brandão de Siqueira2, Carla Cordeiro Botelho Mesquista3, Daniela C.
Gomes G. Silva4
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2. Graduada em Fisioterapia pela Faculdade Ciências Médicas da Paraíba, Especialista em Saúde Pública
– e-mail: nara_pnz2@hotmail.com
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4. Graduada em Fisioterapia UNIFOR, Especialista em saúde pública, Mestre em ciências pela Universidade Federal São Paulo – UNIFESP, Faculdade Inspirar, Petrolina, PE – Brasil, e-mail: danielaftgomes@hotmail.com

RESUMO
Os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca (CC) sofrem alterações funcionais pulmonares, sendo elas dependentes de vários
fatores. A respiração com pressão positiva intermitente (RPPI) é utilizado uma estratégia para aumentar a ventilação, eliminação
de secreção e melhora da troca gasosa.Este artigo tem como objetivo identificar se a manobra de RPPI proporciona efeito nos
pacientes após cirurgia cardíaca.O estudo consiste em uma revisão de literatura, tendo em vista a síntese da utilização da técnica
RPPI em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca.Os dados foram coletados do banco de dados do SCIELO, BIREME,
ASOBRAFIR, AMIB e Google acadêmico,sendo utilizado como descritores Insuficiência Cardíaca; Fisioterapia Respiratória;
Respiração por Pressão Positiva Intermitente e Cirurgia Cardíaca, e foram limitados a artigos com adultos e em português e inglês
publicados de 2000 até 2012 e foram coletados entre junho à dezembro de 2013. Sendo selecionados apenas artigos que atenderam
ao objetivo da pesquisa. Conclui-se que a técnica de RPPI melhora mobilidade torácica e os volumes/capacidades pulmonares
principalmente nas primeiras 48 horas, porém após a retirada dos drenos torácicos é mais eficaz investir em técnicas mais ativas,
evitando prejuízo na força muscular respiratória. São necessários mais estudos sobre a utilização da técnica nesse perfil de pacientes.
Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca; Fisioterapia Respiratória; Respiração por Pressão Positiva Intermitente e Cirurgia
Cardíaca.
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USO DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NA SÍNDROME DE
APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO
Use non invasive ventilation in syndrome obstructive sleep apnea

Heloísa ferreira de carvalho alves1; silvana maria da silva souza2; pedro mendes freitas junior3
1. Fisioterapeuta, Graduada em Fisioterapia pela UNINOVAFAPI Teresina/Piauí/Brasil.
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RESUMO
A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), um distúrbio associado a potenciais consequências graves, tem como
tratamento padrão a pressão positiva nas vias áreas (PAP). Este trabalho objetivou discutir a utilização de PAP no tratamento de
SAOS através de revisão sistemática de estudos prospectivos, randomizados ou ensaios clínicos. Foram envolvidos como fontes
de pesquisa estudos científicos, nos idiomas português e inglês, publicados no período de 2008 a 2012 e indexados nas bases
de dados Scielo, Medline, Bireme, Lilacs e Science Direct Online. Os desfechos de interesse foram: adesão; desfechos clínicos
objetivos (eventos cardiovasculares, hipertensão); sono e vigília relacionados aos resultados clínicos (qualidade de vida, medidas
de sonolência, testes neurocognitivos, produtividade); estudos de medida do sono (Índice de Apneia e Hipopneia, Escala de Sono
de Epworth); resultados intermediários de comorbidade (pressão arterial); conformidade e eventos adversos ou danos. Trinta e
sete ensaios clínicos preencheram os critérios de inclusão. A eficácia clínica de PAP em alguns casos, como em hipertensos e
apneia complexa, ainda não é clara. Estudos esclareceram que a terapia de escolha pode depender de fatores como a preferência
do paciente, as razões específicas para não conformidade e o custo.
Palavras-chave: Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono. Tratamento. Pressão positiva.
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CRIANÇAS HOSPITALIZADAS NO HOSPITAL INFANTIL
(SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA À
MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE QUIXERAMOBIM)
Prevalence of respiratory disease among children hospitalized at children’
s hospital (society for the protection assistance motherhood and childhood
quixeramobim)

Suzani Maria Saraiva Costa1, Alessandra Maia Furtado de Figueiredo2
1. Autora/ Faculdade Inspirar (Av. Dr. Joaquim Fernandes, 606 – Centro / Quixeramobim / Ceará / Brasil) suzanycosta@hotmail.com
2. Orientadora/ Faculdade Inspirar (Av. Rui Barbosa, 880 – Aptº 701 - Meireles / Fortaleza / Ceará / Brasil) alessandramff@globo.com

RESUMO
A doença respiratória na infância é muito comum. Infecções respiratórias representam uma parcela importante na causa
de morte em crianças. De acordo com os últimos dados do Ministério de Saúde, a pneumonia é uma das principais doenças da
infância e a segunda causa de morte em menores de 1 ano. Sabemos que Quixeramobim é conhecida pela cidade de clima quente, por se situar no sertão central, e as variações climáticas estão presentes podendo contribuir por mais infecções . A presente
pesquisa trata-se de um estudo quantitativo com objetivo de conhecer e identificar os diagnósticos das infecções respiratórias
agudas na faixa etária de 0 á 12 de idade admitidos e com indicação de internação no Hospital Infantil de Quixeramobim. Foi
realizada coleta de dados através de prontuários registrados na clinica medica do hospital no período de agosto à dezembro de
2012, das crianças internadas com sintomas e diagnóstico que correspondiam a doenças respiratórias. Foi utilizado um instrumento
de pesquisa para coleta de dados através das variaveis, como: nome, sexo, idade, endereço, alta hospitalar,medicação usada e
atendimento fisioterapêutico caso houvesse nescessidade. Como resultado,os diagnósticos mais prevalentes foram: pneumonia em
lactentes, pneumonia em crianças, e asma. Contudo, foi observado uma prevalência maior de pneumonia em lactentes menores
de 1 ano uma média de 48% das crianças.
Palavras-chave: Infecções do trato respiratório, criança, hospitalização.
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FISIOTERAPIA EM PACIENTES QUEIMADOS NA FASE DE
INTERNAÇÃO HOSPITALAR
Physiotherapy in Patients Burned In phase Inpatient hospital

Lucir Cristina Siqueira1, Carolina Bittencourt Reis Wotroba²
		

1. Pós Graduação em Fisioterapia Hospitalar (Faculdade Inspirar / Curitiba / Paraná / Brasil)
Email: fisio.siqueira@gmail.com

2. Professora Assistente do Curso de Fisioterapia (FEPAR / Curitiba / Paraná / Brasil) Email: carolinabwotroba@hotmail.com

RESUMO
Queimaduras são lesões cutâneas que podem acometer indivíduos de qualquer faixa etária, gênero ou classe social, e apesar
dos avanços, podem evoluir com cicatrizes, contraturas e deformidades e muitas vezes complicações respiratórias e sistêmicas, as
quais frequentemente levam o indivíduo a óbito. Por isso houve a necessidade de realizar uma pesquisa demonstrando a atuação
da Fisioterapia em ambiente hospitalar em pacientes queimados, bem como demonstrar os benefícios da realização precoce de
condutas fisioterapêuticas visando a diminuição de complicações e sequelas e a reinserção do individuo vitima de queimadura à
sociedade, por meio de uma revisão bibliográfica.
Palavras-chave: Fisioterapia. Hospitalar. Queimadura. Reabilitação.
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OS BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA INTRA-HOSPITALAR
NA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL
The physical therapy benefits of intrahospital in total hip arthroplasty
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RESUMO
INTRODUÇÃO: A Artroplastia Total de Quadril é uma cirurgia que substitui as estruturas desgastadas do quadril com o
objetivo de restabelecer o movimento e limitar a dor, é geralmente indicada para casos de degeneração da articulação. A fisioterapia
é importante por proporcionar ao paciente melhor reabilitação e diminuir o tempo de recuperação. METODOLOGIA: Revisão de
literatura, através da busca de artigos que avaliassem a funcionalidade no pós-operatório de artroplastia de quadril, relacionando
os métodos de avaliação e a intervenção fisioterapêutica, priorizando estudos que abordassem a avaliação pós-operatória e a abordagem fisioterapêutica. Na pesquisa de artigos dos últimos dez anos e que abordassem estudos de múltiplos casos, apenas cinco
artigos foram considerados aptos para a análise sistemática, dentre os pesquisados. RESULTADOS e DISCUSSÃO: Na analise
dos estudos referenciados, observou-se como principais resultados do processo de intervenção a melhora na mobilidade e funcionalidade, redução de dor e correção de deformidades. As avaliações da qualidade de vida apresentaram resultados satisfatórios,
assim como as de capacidade física. Considerou-se que o tempo de internação hospitalar pode ser diminuído com a intervenção
fisioterapêutica. CONCLUSÃO: A fisioterapia intra-hospitalar é fundamental para na reabilitação de pacientes submetidos a
cirurgias de artroplastia total do quadril, por auxiliar nos processo de recuperação e retorno as suas atividades.
Palavras-chave: Artroplastia de quadril, Hospitalização, Reabilitação, Fisioterapia.
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PRANCHA ORTOSTÁTICA: UM INSTRUMENTO DE
INCORPORAÇÃO INDISPENSÁVEL ÀS UTI’S
Orthostatic Board: an indispensable incorporation tool to ICU’s
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RESUMO
O repouso prolongado no leito compromete todos os sistemas do organismo, ocasionando uma série de complicações,
conjuntamente denominadas Síndrome do Imobilismo ou da Imobilização. Em países cuja qualidade em torno da saúde pública
vem se desenvolvendo, a prancha ortostática é utilizada como uma ferramenta eficaz na recuperação precoce de variáveis funcionais de pacientes graves em UTI, uma vez que é visível o fato de que a imobilização e a internação prolongadas do enfermo
em estado crítico na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) levam-no a uma série de complicações. Assim, o presente artigo tem
por objetivo demonstrar a importância no uso da prancha ortostática no paciente em fase crítica. Essa investigação é de cunho
qualitativo, teórico-metodológico. A fundamentação teórica é baseada nos autores que discorrem sobre a importância da utilização
da prancha ortostática na unidade de terapia intensiva. Para isso foi realizado um levantamento bibliográfico, por meio do qual
foram localizados alguns trabalhos que abordam as características e dificuldades de implantação deste instrumento nas UTI’s
dos hospitais. Essa pesquisa baseia-se nas concepções de vários teóricos, tais como: TORALLES; PEREIRA (2004), Corcoran
(1991), Espinola (2000), Leduc ( 2002), Thomas (1994), Takata e Yasui (2001), entre outros, que contribuem para realização
desse estudo. O resultado da presente investigação, conforme o arcabouço teórico, enfatiza a necessidade de o fisioterapeuta
compreender e manejar de forma adequada a prancha ortostática, para promover os benefícios do ortostatismo, e com isso evitar
ao enfermo efeitos deletérios a curto, médio e longo prazo, nas várias instituições de saúde.
Palavras-chave: Imobilismo; Imobilização; Recuperação; Prancha Ortostática.
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RESUMO
O estudo da funcionalidade nas crianças com Paralisia Cerebral (PC) aborda a classificação da função motora grossa e da
habilidade manual, função motora fina, a partir da utilização de ferramentas classificatórias. Sendo essas o Sistema de Classificação
da Função Motora Grossa (GMFCS) e o Sistema de Classificação da Habilidade Manual (MACS), respectivamente. Esses são
sistemas estruturalmente semelhantes, pois classificam as crianças com PC de acordo com sua função a partir de cinco níveis. Em
que o nível I determina uma criança com pouca limitação funcional e o nível V determina que a criança tenha uma limitação funcional severa. O objetivo deste estudo foi rever e reunir informações encontradas sobre as possibilidades de correlação do GMFCS
e MACS. A pesquisa de literatura foi realizada a partir dos artigos disponíveis na base de dados eletrônica PubMed, MedLine,
SciELO, LILACS e Cochrane. As palavras-chave utilizadas de maneira integrada foram: “GMFCS”; “MACS”; “correlation” na
pesquisa na PubMed e MedLine; e “GMFCS”; “MACS”; “correlação” na pesquisa feita nas demais bases de dados. Apesar do
número reduzido de artigos encontrados, a correlação dos sistemas de maneira complementar, parece ser de grande importância,
na determinação do diagnóstico funcional dessas crianças com PC, para fins clínicos e de pesquisa científica.
Palavras-chave: GMFCS. MACS. Correlação.
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PROFILAXIA DA TVP/TEP EM CIRURGIAS ORTOPÉDICAS
NOS MEMBROS INFERIORES - UMA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
Prophylaxis of DVT / PE in orthopedic surgery of the lower limbs - a
literature review
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RESUMO
O tromboembolismo venoso (TEV) é uma patologia grave de grande incidência mundial. Quando não diagnosticada precocemente e tratada adequadamente pode evoluir causando sérias complicações como, a trombose venosa profunda (TVP) e a embolia
pulmonar (EP), sendo essas importantes causas de morbidade e mortalidade. O objetivo do presente estudo foi analisar quais os
benefícios de medidas profiláticas no desenvolvimento de episódio de TEV em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos
em membros inferiores. Realizou-se uma busca através de arquivos eletrônicos nas bases de dados: SciELO, MedLine, PubMed,
LILICAS, além de diretrizes e teses usando as palavras – chaves: profilaxia; TVP/TEP, cirurgias ortopédicas, MMII (nas versões
português e inglês). Obteve - se um total de 73 artigos, teses e diretrizes no período de 2000 á 2014, contendo textos completos
em português, inglês e espanhol. Foram selecionados 9 artigos, dentre eles estudos transversais e ensaios clínicos randomizados.
A implementação de medidas profiláticas parece ser o método mais eficaz para redução de novos eventos de episódios de TVP,
podendo se encaixar nessas medidas o uso de meias compressivas, mobilização precoce ou profilaxia medicamentosa. A verdade
é que a utilização de profilaxia para TVP ainda vem sendo subutilizada, mesmo obtendo resultados positivos e de baixo custo.
Palavras-chave: profilaxia; TVP/TEP, cirurgias ortopédicas, membros inferiores.
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RESUMO
A fraqueza muscular tem sido descrita como complicação comum em UTI. O repouso no leito é apontado como principal
fator de risco para desenvolvimento desta disfunção. Esta condição traz ao doente crítico uma série de complicações como atrofias,
contraturas, atelectasias e úlceras. O objetivo deste estudo é rever na literatura sobre a importância da mobilização precoce em
pacientes na UTI, citando seus benefícios nos vários sistemas do corpo e mostrando as técnicas mais citadas nas publicações científicas, abordando a fraqueza muscular, impacto da diminuição da força muscular, efeitos da reabilitação e recursos fisioterapêuticos
na Unidade de Terapia Intensiva. Poucos são os estudos publicados que utilizem um protocolo de exercícios para reabilitação,
estudos mais uniformes devem ser realizados para melhor comparação dos resultados. Apesar da diversidade metodológica, a
mobilização precoce foi descrita como recurso terapêutico importante na recuperação do doente crítico.
Palavras-chave: profilaxia; Mobilização.Precoce. UTI. Fisioterapia.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PROFISSIONAIS DE UMA
INSTITUIÇÃO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA
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Fortaleza
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RESUMO
A poluição do ar em ambientes de trabalho ou até mesmo hábitos de vida como: fumo, alimentação, sedentarismo, dentre
outros, podem ocasionar uma gama de doenças como obesidade, hipertensão, diabetes, e todas poderão alterar a mecânica pulmonar. O presente estudo mostra a importância de se traçar um perfil epidemiológico de uma Unidade de Urgência e Emergência
na cidade de Fortaleza, através da análise de uma ficha semi-estruturada idealizada pela orientadora contendo os dados de identificação, hábitos de vida, exames físicos, sinais e sintomas, doenças associadas e avaliação pneumofuncional. Participaram da
pesquisa 60 funcionários, aonde 80% (n=48) são do sexo feminino e 20% (N=12) do sexo masculino, com idade média de 48
anos para o sexo feminino e 40 anos para o sexo masculino.
Em ambos os sexos, a média do Índice de Massa Corpórea é de 27 kg/m2, o que caracteriza o sobrepeso da população
estudada. O número de ex- fumantes e os que nunca fumaram, foi bem maior que o número de fumantes em ambos os sexos.
Os resultados do presente estudo mostraram que a força muscular inspiratória (PImáx) encontrava-se reduzida nos fumantes
quando comparada à dos não fumantes. Entretanto, a força muscular expiratória (PEmáx) não apresentou diferença entre os
grupos. A presença de diferença estatisticamente significativa para redução do PFE quando relacionada ao hábito de fumar para
o sexo masculino, apenas reforça a afirmação, já amplamente reconhecida, de que o hábito de fumar é o principal fator de risco
para a ocorrência de doença ou prejuízo sobre a função pulmonar.Verificou-se a necessidade de novos projetos que identifiquem
o perfil dos profissionais da saúde com o intuito de se instalar programas de combate e controle dos vícios e doenças associadas.
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Capítulo VII

Fisioterapia Neurofuncional
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ANÁLISE CINEMÁTICA DA MARCHA DE INDIVÍDUOS
HEMIPARÉTICOS ESPÁSTICOS: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
Kinematicsanalysisof spastic hemiparesisindividuals gait

Gabriela Ramires de Oliveira¹; Gilberto Luiz Dalla Rosa Júnior²; Danielli Speciali³
1. Fisioterapeuta graduada pelo Centro Universitário Metodista, do IPA.
2. Fisioterapeuta graduado pelo Centro Universitário Metodista, do IPA.
3. Fisioterapeuta do Laboratório de Estudo do Movimento Einstein (LEME) - Centro de Reabilitação;
Docente Faculdades Metropolitanas Unidas

RESUMO
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) vem causando diversos prejuízos a saúde humana, entre eles a grande dificuldade de
locomoção, devido as alterações na marcha causadas devido a hemiparesia. Assim, o objetivo destarevisão foi encontrar achados
cinemáticos a respeito da marcha de pacientes acometidos por AVE. Foi realizada uma revisão de literatura, nas bases de dados
MEDLINE, periódicos CAPES, SciELO, PEDro, PUBMED, utilizando os seguintes descritores: marcha, avaliação, cinemática e
Acidente Vascular Encefálico em português e inglês. Foram encontrados diversas alterações nas fases da marcha, resultando em
assimetrias e desequilíbrios musculares. Portanto, compreender as modificações da marcha causadas pelo AVE são fundamentais
para potencializar a reabilitação desta população.
Palavras-chave: marcha, avaliação, Acidente Vascular Cerebral.
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE
E INCAPACIDADE DE CRIANÇAS ACOMETIDAS POR
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA DA LITERATURA
Instruments of functionality and disability assessment of children affected by
vascular brain injury: a systematic literatue review

Laís Rodrigues Gerzson1, Milene Reichert Klaus2, Sibele de A. Melo Knaut3
1. Fisioterapeuta, pós graduada em Motricidade Infantil pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre, RS, Brasil.
2. Fisioterapeuta Graduada pela Universidade Feevale, São Leopoldo, RS, Brasil.
3. Fisioterapeuta, Doutora em Reabilitação pela Université de Montréal, Canadá

RESUMO
O aumento da incidência associado às incapacidades resultantes do Acidente Vascular Encefálico (AVE) na infância vêm
aumentando o interesse de pesquisadores sobre o impacto das alterações neurológicas e funcionais na vida destas crianças, e
consequentemente na inserção destas na escola e, futuramente, no mercado de trabalho. Instrumentos de avaliação adequados são
fundamentais para responder estes questionamentos. Analisar os instrumentos de avaliação motora específicos para crianças com
AVE, incluindo a análise das suas propriedades psicométricas e sua interação com a CIF. Foi realizada uma revisão sistemática
da literatura, seguindo o Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Cinco importantes
bases de dados foram consultadas utilizando a combinação de termos relacionados aos instrumentos de medida e ao AVE na
infância. Os trabalhos incluídos foram aqueles: com instrumentos desenvolvidos ou validados para a população de crianças com
AVE; publicados em português, inglês, francês ou espanhol, até março de 2014; e com qualidade metodológica avaliada pelo
COSMIN. Foram incluídos três estudos classificados com qualidade metodológica boa. Nestes, foram utilizados três instrumentos
e 475 crianças foram avaliadas. Todos os estudos utilizaram o Pediatric Stroke Outcome Measure (PSOM), que se mostrou um
instrumento válido e com boa confiabilidade interexaminador (ICC = 0.93; 95% CI, 0.76–0.98). O Recurrence and Recovery
Questionnaire, instrumento baseado no PSOM, mas em formato de entrevista telefônica, mostrou-se com boa concordância e um
estimador confiável do PSOM. O modified Rankin Scale, mesmo não sendo validado para a população de crianças com AVE,
mostrou-se confiável para esta população. Existem poucos instrumentos validados para a avaliação motora de crianças que sofreram
AVE. Além disto, nenhum dos instrumentos encontrados foi traduzido e adaptado culturalmente para o português brasileiro. É
urgente a necessidade da validação e investigação das demais propriedades psicométricas dos instrumentos para avaliação motora
de crianças que sofreram AVE, possibilitando um diagnóstico funcional mais adequado e uma análise das alterações devido ao
tratamento mais específica.
Palavras-chave: acidente vascular cerebral, criança, avaliação da deficiência, fisioterapia.
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REABILITAÇÃO FÍSICA EM SUJEITOS COM RIGIDEZ
MUSCULAR ESPASMÓDICA
Physical rehabilitation in patients with stiff-person syndrome

Diane Priscila Stoffel1, Sibele de Andrade Melo Knaut2
1. Aluna da Pós-Graduação Lato Sensu em Reabilitação Neurofuncional (Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná, Brasil) dianepstoffel@gmail.com
2. Faculdade Inspirar/Professora convidada (Curitiba, Paraná, Brasil). Universidade Estadual do Centro-Oeste, Professora colaboradora (UNICENTRO, Guarapuava, Paraná, Brasil) sibelemelo@gmail.
com

RESUMO
A rigidez muscular espasmódica caracteriza-se pela presença de rigidez muscular e espasmos dolorosos, principalmente na musculatura axial e proximal dos membros, podendo ocasionar alterações posturais, deformidades e consequentemente
incapacidade. O presente estudo tem como objetivo identificar, analisar criticamente, e relatar as intervenções empregadas na
reabilitação física de sujeitos adultos com diagnóstico de rigidez muscular espasmódica. Realizou-se uma revisão sistemática
de estudos experimentais indexados nas bases de dados PubMed, MEDLINE, LILACS e PEDRO, com os descritores “rigidez
muscular espasmódica” e “reabilitação” ou “fisioterapia” ou “terapia ocupacional”, publicados em Português, Inglês ou Espanhol. A análise da qualidade metodológica foi realizada com o Downs and Black Tool, e a categorização de nível de evidência de
acordo com a Agency for Healthcare Research and Quality. Foram incluídos três estudos delineados como estudo de caso único,
os quais apontaram o uso de métodos como alongamento, treino de consciência postural e mobilidade funcional, hidroterapia,
ultrassom, mobilizações teciduais e articulares, posicionamento e uso de órtese. Todavia, devido ao baixo nível de evidência e
à baixa qualidade metodológica dos estudos incluídos, não é possível afirmar a eficácia ou ineficácia das diversas técnicas de
reabilitação física nesses pacientes.
Palavras-chave: síndrome da pessoa rígida, fisioterapia, terapia ocupacional.
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HIPOFUNÇÃO VESTIBULAR: ASPECTOS DA
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA – UMA REVISÃO DE
LITERATURA
Vestibular hypofunction: Aspects of Physical Therapy Intervention - a
literature review

Darline Bordignon¹,Juliano Cezar Barbi², Tiéle Barcelos³, Ana Paula Massuda Valadão4
1. Fisioterapeuta Pós-graduanda em Reabilitação Neurofuncional( Faculdade Inspirar/ Curitiba/ PR/
Brasil) darlibordignon@hotmail.com
2. Fisioterapeuta Pós-graduando em Reabilitação Neurofuncional( Faculdade Inspirar/ Curitiba/ PR/
Brasil) julianobarbi@gmail.com
3. Fisioterapeuta Pós-graduanda em Reabilitação Neurofuncional( Faculdade Inspirar/ Curitiba/ PR/
Brasil) tieli_barcelos@hotmail.com
4. Fisioterapeuta, especialista em Fisioterapia em Neurologia, Mestre em Tecnologia em Saúde, professora do curso de Pós-graduação em Fisioterapia Neurofuncional da Faculdade Inspirar. Curitiba-PR-BR. Av. Brigadeiro Franco, 441. 9942-9919 contato@apmassuda.com.br

RESUMO
Introdução. O sistema vestibular é uma ferramenta no controle da postura e das funções sensório-motoras. Os sinais e
sintomas mais comuns na disfunção vestibular são a tontura ou a vertigem, perda de audição ou zumbido e alteração da postura
e do equilíbrio. Objetivo: Esta pesquisa objetiva verificar os aspectos mais atuais da intervenção fisioterapêutica, bem como os
procedimentos mais utilizados na reabilitação vestibular. Método. Esta pesquisa caracterizou-se como sendo um levantamento
bibliográfico. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram artigos consultados nas bases de dados Lilacs e Scielo.
Não houve delimitação do período de publicação dos artigos. A seleção utilizou artigos em língua portuguesa. O rastreamento dos
artigos visou à procura pelos principais métodos de avaliação, a utilização dos principais recursos e /ou técnicas fisioterapêuticas
empregadas, assim como o número de atendimentos realizados e resultados obtidos. Resultados. Como resultado da pesquisa, o
teste mais utilizado foi o DHI, o protocolo mais empregado foi Cawthorne e Cooksey, o tempo de tratamento ficou entre 3 e 15
semanas e todos os autores obtiveram resultados positivos nos seus trabalhos.
Palavras-chave: reabilitação, sistema vestibular; fisioterapia; equilíbrio, hipofunção vestibular.
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HIPOFUNÇÃO VESTIBULAR: ASPECTOS DA
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA – UMA REVISÃO DE
LITERATURA
Vestibular hypofunction: Aspects of Physical Therapy Intervention - a
literature review

Darline Bordignon¹,Juliano Cezar Barbi², Tiéle Barcelos³, Ana Paula Massuda Valadão4
1. Fisioterapeuta Pós-graduanda em Reabilitação Neurofuncional( Faculdade Inspirar/ Curitiba/ PR/
Brasil) darlibordignon@hotmail.com
2. Fisioterapeuta Pós-graduando em Reabilitação Neurofuncional( Faculdade Inspirar/ Curitiba/ PR/
Brasil) julianobarbi@gmail.com
3. Fisioterapeuta Pós-graduanda em Reabilitação Neurofuncional( Faculdade Inspirar/ Curitiba/ PR/
Brasil) tieli_barcelos@hotmail.com
4. Fisioterapeuta, especialista em Fisioterapia em Neurologia, Mestre em Tecnologia em Saúde, professora do curso de Pós-graduação em Fisioterapia Neurofuncional da Faculdade Inspirar. Curitiba-PR-BR. Av. Brigadeiro Franco, 441. 9942-9919 contato@apmassuda.com.br

RESUMO
Introdução. O sistema vestibular é uma ferramenta no controle da postura e das funções sensório-motoras. Os sinais e
sintomas mais comuns na disfunção vestibular são a tontura ou a vertigem, perda de audição ou zumbido e alteração da postura
e do equilíbrio. Objetivo: Esta pesquisa objetiva verificar os aspectos mais atuais da intervenção fisioterapêutica, bem como os
procedimentos mais utilizados na reabilitação vestibular. Método. Esta pesquisa caracterizou-se como sendo um levantamento
bibliográfico. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram artigos consultados nas bases de dados Lilacs e Scielo.
Não houve delimitação do período de publicação dos artigos. A seleção utilizou artigos em língua portuguesa. O rastreamento dos
artigos visou à procura pelos principais métodos de avaliação, a utilização dos principais recursos e /ou técnicas fisioterapêuticas
empregadas, assim como o número de atendimentos realizados e resultados obtidos. Resultados. Como resultado da pesquisa, o
teste mais utilizado foi o DHI, o protocolo mais empregado foi Cawthorne e Cooksey, o tempo de tratamento ficou entre 3 e 15
semanas e todos os autores obtiveram resultados positivos nos seus trabalhos.
Palavras-chave: reabilitação, sistema vestibular; fisioterapia; equilíbrio, hipofunção vestibular.
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Capítulo VIII

MBA EM DANÇA
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A IMPORTÂNCIA CULTURAL DA CRIAÇÃO DE UMA CIA
DE DANÇA PARA A GRANDE VITÓRIA
The cultural importance of creating a Dance Company to the big Vitória

Greyce Lucca Aita¹, Marcela Rayane Mezadri², Luciano Koenig de Castro³
1. Pós-graduando, MBA em Dança- gestão ao aplauso, Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná, Brasil,
greyce.aita@bol.com.br.
2. Pós-graduando, MBA em Dança- gestão ao aplauso, Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná, Brasil,
marcelamezadri@hotmail.com.
3. Professor/Orientador, MBA em Dança- gestão ao aplauso, Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná,
Brasil, lucoda@gmail.com.

RESUMO
A proposta deste artigo é levantar o problema da evasão de profissionais da área de dança na região de Vila Velha e Vitória e analisa-lo apresentando como possível solução a implantação de uma Companhia de Dança profissional. A intenção de
profissionalizar bailarinos e fortalecer o ramo, com o objetivo de valorizar a dança como arte, é o foco deste artigo. Porém a
problemática se encontra na dificuldade de abrir uma Companhia de Dança pela falta de recursos financeiros para a criação desta
e falta de apoio municipal/estadual para esse ramo cultural, a dança. A metodologia de estudo trabalhada nesta pesquisa é através
de dados de entrevistas realizadas com pessoas que atuam na área da Dança da região da Grande Vitória hoje, com bailarinos e
donos de escolas do eixo Vila Velha- Vitória.
Palavra-chave: Dança, Companhia, Marketing, Vitória, Vila Velha.
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PERSPECTIVA DA GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DE
ESPETÁCULO DE DANÇA
Management perspective to perform dance spectacle

Carla Gouveia Vasconcelos1
1. Aluno da Faculdade Inspirar

RESUMO
O aumento na procura por eventos culturais, seguindo a tendência de crescimento que já ocorre internamente no Brasil,
estimulada por outros fatores, como o aumento do poder aquisitivo da população, faz o mercado de dança encontra-se em plena
expansão, motivado, principalmente, pela divulgação televisiva, redes sociais. Na gestão de uma organização artística alguns
desafios se fazem presentes, principalmente falta de recursos financeiros e era da tecnologia. Considera-se que a produção de um
espetáculo, sendo ele de dança, de música, de teatro ou com integração de todas as artes, seja algo mágico e muito desafiador. O
objetivo deste estudo é visualizar a importância da gestão na realização de um espetáculo de dança. A discussão sobre a gestão
profissional, esta pautada neste estudo exploratório, visando uma variável relacionada à coleta de dados: revisão bibliográfica e
análise de conteúdo. Tem como visar e focar a melhoria da qualidade desses processos, abordando diversos setores de sua gestão. As inúmeras possibilidades do gestor, dentre elas encontra-se a produção de espetáculos que tem a possibilidade de ser um
campo em que sua presença se torna mais notável ao público. Mostrando a necessidade de estabelecer ligações constantes com
a cultura, o tipo de evento abordado, público, a maleabilidade do produtor em saber como lidar com as intempéries do dia a dia
da produção do evento. As principais interpretações que esta pesquisa proporcionou mostram a necessidade do planejamento em
longo prazo destas organizações e monitoramento constante das ações a serem realizadas.
Palavra-chave: dança, gestão e espetáculo de dança.
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ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE O INVESTIMENTO EM
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E OS
RESULTADOS NA PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS
Study of the relationship between the investment in rental lighting equipment
and results in production shows
Diego Gonçalves¹, Nádia Moroz Luciani²
1. Pós-graduando, MBA em Dança- gestão ao aplauso, Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná, Brasil,
greyce.aita@bol.com.br.
2. Pós-graduando, MBA em Dança- gestão ao aplauso, Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná, Brasil,
marcelamezadri@hotmail.com.
3. Professor/Orientador, MBA em Dança- gestão ao aplauso, Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná,
Brasil, lucoda@gmail.com.

RESUMO
Montar uma peça de teatro, uma apresentação de dança, um show musical é uma tarefa exaustiva que envolve estratégia,
logística, ações de marketing, planejamento financeiro e visão cultural. O profissional que reúne todas estas competências é o
produtor, figura-chave na materialização das criações artísticas. Trabalhando nos bastidores, ele viabiliza recursos, produz e
divulga os eventos culturais. Portanto, este artigo tem como objetivo geral investigar comparativamente os custos de locação de
equipamentos na produção de espetáculos de dança e de seus resultados e benefícios agregados por eles para poder analisar e
apresentar o efeito retorno deste investimento.
Palavra-chave: produção, espetáculos artísticos/culturais, locação, equipamentos de iluminação.
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ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA A PRÁTICA DA
DANÇA EM CURITIBA: UMA QUESTÃO SOBRE POLITICAS
CULTURAIS E GESTÃO ARTÍSTICA
Municipal public spaces destined to dancing in curitiba: a question of
cultural politics and artistic management
Cielle Amanda de Sousa e Silva1 e Marila Annibelli Vellozo2
1. Pós-graduanda MBA em Dança – Da Gestão aos Aplausos (Faculdade Inspirar/Curitiba/Paraná/Brasil) cielleamanda@hotmail.com
2. Professora Doutora MBA em Dança – Da Gestão aos Aplausos (Faculdade Inspirar/Curitiba/Paraná/
Brasil) marila@emove.com.br

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo verificar quais os espaços públicos municipais, em Curitiba, são voltados para as
apresentações artísticas em dança e quais os seus modos de acesso, o que implica reconhecer o que vem sendo desenvolvido nas
políticas culturais para a área. A metodologia se define por uma revisão bibliográfica realizada em periódicos como Scielo, Capes
e SBU, além da busca manual de artigos entre outras fontes. A pesquisa destaca informações primordiais relacionadas aos espaços
públicos na cidade e a utilização destes por grupos e companhias de dança analisando como os grupos mantem-se produzindo
diante da quantidade e qualidade dos locais oferecidos pela Fundação Cultural de Curitiba. Nesse sentido, este texto reflete sobre
as condições de gerenciamento destes grupos no que diz respeito às possibilidades de expor e apresentar suas produções artísticas.
Com esse estudo foi possível perceber que existe a necessidade de uma expansão dos espaços públicos ligados a dança.
Palavra-chave: Dança; Políticas Públicas; Cultura; Fundação Cultural de Curitiba.
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O OCEANO AZUL NA ÁREA DA DANÇA EM CAXIAS DO
SUL
The Blue Ocean in the dance area in Caxias do Sul

Diana Tomé1 , Margit Kolling2
1. Pós-graduando, MBA em Dança- gestão ao aplauso, Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná, Brasil,
greyce.aita@bol.com.br.
2. Pós-graduando, MBA em Dança- gestão ao aplauso, Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná, Brasil,
marcelamezadri@hotmail.com.
3. Professor/Orientador, MBA em Dança- gestão ao aplauso, Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná,
Brasil, lucoda@gmail.com.

RESUMO
Esta pesquisa faz um breve relato sobre a área da dança na cidade de Caxias do Sul, visando a partir de tal, a implementação
de um novo estilo de dança. Utilizou-se como base para escolha de tipo de dança e local da escola, bem como o público alvo,
os estudos de Kim e Maugborne (2005) sobre a estratégia do oceano azul. Foram aplicados dois questionários qualitativos. O
primeiro voltado para escolas com o objetivo de dimensionar as escolas existentes e o segundo para testar a possibilidade de um
novo estilo de dança, e a aceitabilidade do mercado. Concluiu-se que para ter uma nova escola ser viável, esta deve ser arrojada,
acessível e com valores agregados.
Palavra-chave: dança, oceano azul, Caxias do Sul.
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ESTRADA REAL Disseminando a Arte e a Cultura Local
ROYAL ROAD Disseminating Art and Local Culture
Letícia Oliveira Teixeira1, Talita Tiengo Marono2, Octávio Nassur3
1. Bacharel em Dança pela Universidade Federal de Viçosa – MG e pela Faculdade de Motricidade
Humana da Universidade Técnica de Lisboa – Portugal. Pós-graduada em Arte da Performance pela
Faculdade Angel Vianna – RJ. Professora de Dança Contemporânea e tecnologia no Programa do Governo de Minas Gerais Valores de Minas e professora de Ballet Clássico no Ballet Cristina Vaz Dance
Company credenciado a Royal Academy of Dance. Le_ot@yahoo.com
2. Bacharel e licenciada em Dança na Universidade Federal de Viçosa – MG e Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa – Portugal. Professora e coordenadora de dança na
Academia Corpus em Paracatu – MG. talitamarono@hotmail.com
3. Idealizador e coordenador geral do FIH2 Festival Internacional de Hip Hop e do Brasil Tap Jazz Festival de Dança. Coordenador Nacional do MBA em Dança – da Gestão aos Aplausos – da Faculdade
Inspirar. Coordenador da Pós graduação em atividade Física – esporte e arte na Criação e Gestão de
Produtos – Universidade Positivo. Autor do livro Culinária Coreográfica – Desmedidas de receitas
para iniciantes na cozinha cênica. octavionassur@danceconceptbrasil.com.br

RESUMO
A Estrada Real é a maior rota turística do país, percorrendo os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Rica em
potencial exploratório, este projeto consiste em oportunizar uma pesquisa empírica através de uma residência artística de noventa
dias pelo trajeto do Caminho Velho na Estrada Real por um grupo de artistas, dentre eles músicos, atores, bailarinos, videomaker
e fotógrafo. A partir da vivência e contato direto com a população local, o grupo seguirá em busca do estudo e aproximação das
pequenas manifestações culturais presentes na rotina e tradição da população desta região. O objetivo deste projeto é construir
uma instalação artística e cultural por meio da linguagem da dança, música, performance e tecnologia. A obra criada será exposta
e apresentada em seis municípios que compõem o trajeto turístico do Caminho Velho da Estrada Real. A fim de manter a persuasão do trabalho desenvolvido e de enriquecer o acervo das cidades abrangidas, o projeto finda também produzir um livro e um
DVD com material informativo pensado didaticamente a respeito da cultura, costumes, tradição, histórias e belezas deste caminho
turístico. O material será oferecido a todos os munícipios do trajeto.
Palavra-chave: Estrada Real, Instalação Artística, Cultura.
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DANÇA E ESTRATÉGIAS: ATENDIMENTO
PERSONALIZADO DE DANÇA COMO PRODUTO
COMERCIAL
Dance and strategies: personalized service of dance like commercial product
Herleson da Costa Souza1 , Vanessa Batistello2
1. Aluno da Faculdade Inspirar
2. Professora Especialista - Orientadora

RESUMO
Este artigo apresenta um modo de viabilizar o aprendizado e a prática de dança para o público DE uma grande cidade
brasileira. Modo este que está cada vez mais em uso no século XXI: a aula personalizada e ministrada em domicílio. Em sua
primeira parte, este artigo busca fazer um breve panorama sobre a necessidade do ser humano de relacionar-se com a dança por
algum motivo através da história. Em um segundo momento, pretende traçar um panorama do mercado de dança compreendido
de maneira tradicional, ou seja, em escolas, academias e companhias. Por fim, busca mostrar estratégias para o atendimento particular de dança dentro deste cenário e descrever brevemente suas características e necessidades específicas.
Palavra-chave: mercado de trabalho, estratégia, atendimento particular, dança.
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PLANO DE AÇÃO: FORMAÇÃO DE PLATEIA NAS
ESCOLAS DE ENSINO REGULAR SESI/MG
Action plan: formation of audience in schools of education regular SESI/
MG
Saryta Garrossino Guanais1 , Margit Kolling2
1. Pós-graduanda no curso de MBA em Dança: da Gestão aos Aplausos, Faculdade Inspirar, Belo Horizonte/MG, Brasil. sarytaguanais@hotmail.com
2. Professora Especialista do curso de MBA em Dança: da Gestão aos Aplausos, Faculdade Inspirar,
Curitiba/PR, Brasil. margitkolling@gmail.com

RESUMO
O objetivo principal desse estudo foi investigar o público da unidade escolar SESI CAT Emília Massanti a fim de entender
o consumo cultural deste objeto de estudo, possibilitando posteriormente a organização de um plano de ação para formação de
plateia para a rede de educação SESI. Buscou-se analisar a importância da educação cultural para que a população passe a consumir Dança e a partir de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, a questão norteadora dessa pesquisa foi: o que está
sendo feito a respeito da educação cultural para que as pessoas passem a frequentar espaços artísticos, sucedido da pergunta: a
gratuidade atinge a população que não tem o costume cultural de consumir arte? A partir disso, configurou-se o objetivo desse
estudo, que trata da necessidade de formação de plateia não só para fomentar a Dança, mas também para contribuir significativamente na vida do aluno, favorecendo a sensibilização e a criação artística em todas as suas formas de expressão. Os dados foram
coletados por meio de entrevistas, resultantes do estudo de caso analisado. A pesquisa revela a importância de se utilizar espaços
formais de educação para reverter a situação de consumo da arte no país por meio da experiência, favorecendo a construção de
conhecimento à vida de quem a vivencia e fomentando a arte na cidade de Belo Horizonte – MG.
Palavra-chave: educação, cultura, experiência e formação.

Página - 162

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 8 • Número 1 • JAN/FEV/MAR de 2016

Capítulo IX

MBA EM GESTÃO DE ACADEMIAS
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ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DE UM
ESTÚDIO DE TREINAMENTO PERSONALIZADO EM
JARAGUÁ DO SUL – SC
Analysis of customers’ satisfaction in a personal training studio in Jaraguá
doSul/SC

Renê Augusto dos Santos Rodrigues1, Aurélio Alfieri Neto2
1. Pós graduando do curso MBA Gestão de Academias / Faculdade Inspirar – Curitiba / Paraná / Brasil
/ professorrene@gmail.com
2. Professor convidado do curso MBA Gestão de Academias / Faculdade Inspirar – Curitiba / Paraná /
Brasil / aurelioneto@gmail.com

RESUMO
O presente trabalho buscou avaliar o nível de satisfação dos clientes do Studio Personal e Saúde, localizado na cidade de
Jaraguá do Sul – SC, que oferece o serviço de Personal Training, ou Treinamento Personalizado. Para a elaboração deste trabalho
foi realizada uma pesquisa do tipo descritiva, através de trinta questionários aplicados aos clientes freqüentes no mês de junho
de 2013. Foram analisados os seguintes aspectos: localização, espaço físico, limpeza e conservação, serviço e atendimento, equipamentos e acessórios. Além destes, também foi traçado o perfil dos clientes, com informações sobre faixa etária, histórico de
atividades físicas, motivos pelos quais procurou o treinamento personalizado, objetivos com a prática de exercícios entre outros.
Os resultados obtidos foram bastante positivos. Os clientes demonstraram estarem bastante satisfeitos em todos os aspectos.
Algumas sugestões foram dadas, mas como forma de aprimorar o já existente. Destacou-se a atenção e a postura adotada pelos
instrutores, atingindo resultados acima dos 90% de satisfação.
Palavra-chave: satisfação, treinamento personalizado, clientes.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA ACQUA
SPORTS ACADEMIA
Customer satisfaction survey of Acqua Sports Academy
Paula Ribeiro Ern dos Santos1, Roberta Luci Dalago2, Rodrigo Rafael dos Santos3
1. Pós-graduanda em MBA em Gestão de Academias. Curitiba, PR, Brasil. E-mail: paulaern@gmail.com
2. Pós-graduanda em MBA em Gestão de Academias. Curitiba, PR, Brasil. E-mail: rodalago@hotmail.
com
3. Pós-graduado em Natação e atividades aquáticas pela Universidade Gama Filho. Joinvile, SC, Brasil.
E-mail: rr_santos@terra.com.br

RESUMO
A efetiva convivência com os clientes proporciona o maior conhecimento de suas necessidades, problemas e expectativas.
Preocupada com a satisfação dos clientes a Acqua Sports Academia realizou uma pesquisa de satisfação para melhor atende-los.
Foi realizado um questionário com 107 clientes responderam entre o sexo feminino e masculino com idades entre 13 a 60 anos.
O questionário era composto por 3 partes, sendo a primeira parte com dados pessoais, a segunda com 24 perguntas e a terceira
o cliente poderia dar suas sugestões. Analisando a pesquisa observou-se que clientes da academia estão satisfeitos com os itens
avaliados como, estrutura física, profissionais, aulas e gestões/serviços.
Palavras-Chave: academia, consumidores, pesquisa, satisfação.
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ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DE UM
ESTÚDIO DE TREINAMENTO PERSONALIZADO EM
JARAGUÁ DO SUL – SC
Analysis of customers’ satisfaction in a personal training studio in Jaraguá
do Sul/SC

Renê Augusto dos Santos Rodrigues1, Aurélio Alfieri Neto2
1. Pós graduando do curso MBA Gestão de Academias / Faculdade Inspirar – Curitiba / Paraná / Brasil
/ professorrene@gmail.com
2. Professor convidado do curso MBA Gestão de Academias / Faculdade Inspirar – Curitiba / Paraná /
Brasil / aurelioneto@gmail.com

RESUMO
O presente trabalho buscou avaliar o nível de satisfação dos clientes do Studio Personal e Saúde, localizado na cidade de
Jaraguá do Sul – SC, que oferece o serviço de Personal Training, ou Treinamento Personalizado. Para a elaboração deste trabalho
foi realizada uma pesquisa do tipo descritiva, através de trinta questionários aplicados aos clientes freqüentes no mês de junho
de 2013. Foram analisados os seguintes aspectos: localização, espaço físico, limpeza e conservação, serviço e atendimento, equipamentos e acessórios. Além destes, também foi traçado o perfil dos clientes, com informações sobre faixa etária, histórico de
atividades físicas, motivos pelos quais procurou o treinamento personalizado, objetivos com a prática de exercícios entre outros.
Os resultados obtidos foram bastante positivos. Os clientes demonstraram estarem bastante satisfeitos em todos os aspectos.
Algumas sugestões foram dadas, mas como forma de aprimorar o já existente. Destacou-se a atenção e a postura adotada pelos
instrutores, atingindo resultados acima dos 90% de satisfação.
Palavras-Chave: satisfação, treinamento personalizado, clientes.
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Capítulo X

MBA EM GESTÃO EDUCACIONAL
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A CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM NUMA TURMA DE 2ª FASE DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA
The Desing of Evalution the Process of Teaching and Learning in a Class of
2nd Phase of Education You th Adults - EJA

Geovânia Queiroz de Amorim Pereira1, Gerlânia Clemente Coelho Moura2, Marilucia Rodrigues de
Amorim Siqueira3, Edilane Ferreira da Silva4, Danuzio Weliton Gomes da Silva5
1. Faculdade Inspirar / Petrolina / Pernambuco / Brasil. E-mail: geovania.sol@hotmail.com.
2. Faculdade Inspirar / Petrolina / Pernambuco / Brasil. E-mail: gerlania.coelho@hotmail.com.
3. Faculdade Inspirar / Petrolina / Pernambuco / Brasil. E-mail: mari.lucia.amorim@hotmail.com.
4. Faculdade Inspirar / Petrolina / Pernambuco / Brasil. E-mail: edilaneferreira@msn.com.
5. UFRPE/UAST/ Serra Talhada / Pernambuco / Brasil. E-mail: danuzio@uast.ufrpe.br.

RESUMO
A questão da avaliação da aprendizagem tem sido amplamente discutida no meio educacional, isso porque ela está associada aos grandes problemas de desenvolvimento do processo pedagógico nos diversos níveis e modalidades de ensino, o que leva
o público docente, inserido nesse processo, a realizar diariamente reflexões sobre a necessidade de se discutir a importância da
prática avaliativa dinâmica e progressista, que possibilite a aprendizagem, especialmente, numa turma de Educação de Jovens e
Adultos - EJA, que é a modalidade de ensino pautada por essa pesquisa. Diante disso, desenvolveu-se uma pesquisa de campo
com o objetivo de averiguar de que modo acontece a prática avaliativa nessa modalidade de ensino. Para a efetivação do trabalho
aplicou-se um questionário a duas professoras que desenvolvem suas práticas docentes numa turma de 2ª fase de EJA, com questões
alusivas ao tema aqui proposto. Concluiu-se que, apesar de haver cuidado por parte dos professores na preparação e aplicação
das atividades avaliativas, ainda há necessidade de se repensar quanto ao processo de avaliação que acontece na modalidade da
EJA nas escolas públicas, para que haja aprendizagem.
Palavras-chave: reflexão, ensino, rendimento escolar.
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O ATENDIMENTO AO ALUNO COM TDAH EM ESCOLA DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PETROLINA-PE
Call to students with TDAH in municipal school network teaching PetrolinaPE

Nara Itla Amando de Siqueira1, Edmeia Alencar Gomes Torres2, Ana Maria Granja3, Edilane Ferreira
da Silva Danuzio4 e Weliton Gomes da Silva5
1. Faculdade Inspirar / Petrolina / Pernambuco / Brasil. E-mail: naraitla@yahoo.com.br,
2. Faculdade Inspirar / Petrolina / Pernambuco / Brasil. E-mail: edmeiaagtorres@yahoo.com.br,
3. Faculdade Inspirar / Petrolina / Pernambuco / Brasil. E-mail: anamaria_granja@hotmail.com,
4. Faculdade Inspirar / Petrolina / Pernambuco / Brasil. E-mail: edilaneferreira@msn.com.
5. UFRPE/UAST/ Serra Talhada / Pernambuco / Brasil. E-mail: danuzio@uast.ufrpe.br.

RESUMO
O estudo tem como objetivo verificar como uma escola da rede municipal de ensino de Petrolina-PE atende os alunos
com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Por isso, trata-se de um estudo de caso, cujo instrumento para
coleta de dados foi um questionário voltado aos técnicos educacionais do Núcleo de Apoio Psicopedagógico aos Portadores de
Necessidades Educacionais (NAPPNE) e outro para o gestor escolar e professores de uma escola da rede municipal de ensino de
Petrolina, onde, por informação do Censo Escolar, existem alunos com esse transtorno. Também foi observado como ocorre a
abordagem pedagógica dos profissionais do NAPPNE aos professores de alunos com TDAH e a prática docente desses professores,
relacionada aos alunos mencionados. Como resultado, evidenciou-se a falta de formação em inclusão escolar para os profissionais
e que a assistência do NAPPNE, tal como vem ocorrendo, é insuficiente para subsidiar pedagogicamente os professores desses
alunos. O atendimento ao aluno com TDAH não é o adequado, uma vez que não contempla integralmente suas especificidades
e se restringe aos esforços envidados de forma solitária pelo professor em sala de aula. Os questionários revelaram profissionais
sensíveis com a diversidade que esses alunos representam, mas apenas parte deles informou ter conhecimento sobre o TDAH,
adquirido através da busca pessoal com vistas à melhoria de sua prática pedagógica.
Palavras-chave: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, atendimento, inclusão escolar.
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AS REDES SOCIAIS DIGITAIS COMO RECURSO
PEDAGÓGICO- ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA
ESTADUAL DE PETROLINA – PE
The digital networks as educational resource - a case study in a state school
Petrolina - PE

Aldenora Eugenia de Morais Pereira1, Josefa Ana de Miranda Coelho2, Francisca Araújo Barbosa3,
Edilane Ferreira da Silva4, Danuzio Weliton Gomes da Silva5, Ricardo Bittencourt6
1. Faculdade Inspirar / Petrolina / Pernambuco / Brasil. E-mail: aldenoraeugenia@hotmail.com
2. Faculdade Inspirar / Petrolina / Pernambuco / Brasil. E-mail: josefa.miranda@hotmail.com
3. Faculdade Inspirar / Petrolina / Pernambuco / Brasil. E-mail: francisca-petrolina@hotmail.com
4. Faculdade Inspirar / Petrolina / Pernambuco / Brasil. E-mail: edilaneferreira@msn.com
5. UFRPE/UAST/ Serra Talhada / Pernambuco / Brasil. E-mail: danuzio@uast.ufrpe.br
6. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano / Petrolina / Brasil. E-mail: ricardo.bitencourt@ifsertao-pe.edu.br.

RESUMO
No mundo contemporâneo as tecnologias de informação têm sido grandes aliadas no processo educacional. É notório que
os estudantes hoje em dia possuem grande contato com essas tecnologias, em especial as redes sociais digitais, o que pode vir
a ser uma grande aliada dos professores. Assim, esta pesquisa traz, enquanto objeto, a utilização pelos professores dessas redes
sociais digitais em suas aulas, de modo a auxiliar no processo ensino aprendizagem. Verificamos que os professores utilizam
favoravelmente essas redes como fomentadoras de novas propostas educacionais. E o estudo se propôs a analisar as relações
existentes entre as redes sociais na internet e as propostas pedagógicas de uma escola da rede estadual de ensino da cidade de
Petrolina – PE - escola esta que possui laboratório de informática. Como método, foi realizado um estudo de caso, através de
uma pesquisa de campo instrumentalizada com questionários aplicados a professores que utilizam as redes sociais digitais na sua
metodologia de ensino. Os resultados deste estudo evidenciam que há, nesta escola, uma relação favorável na incorporação das
redes sociais da internet para o aprendizado.
Palavras-chave: redes sociais digitais; tecnologias de informação e comunicação; educação.
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Capítulo XI

MBA EM GESTÃO EM ERGONOMIA
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DOR LOMBAR VERSUS CONSTATAÇÃO PATOLÓGICA EM
RADIOGRAFIA - UMA PESQUISA DE CAMPO
Low Back pain in radiography versus finding pathology - a field research

YAna Cláudia Minguetti de Oliveira1, Felipe Moraes Paula2, Cynthia Zilli3
1. Bacharel em Fisioterapia (Unidade Mêrces/ Faculdade Dom Bosco/ Curitiba/ Paraná/ Brasil) dombosco@dombosco.com.br;
2. Pós-gradução Lato Sensu em MBA & Gestão em Ergonomia (Unidade Centro/ Faculdade Inspirar/
Curitiba/ Paraná/ Brasil) inspirar@inspirar.com.br
3. Bacharel em Fisioterapia (Unidade Mafra/Universidade do Contestado/ Mafra/Santa Catarina/ Brasil)
fisioterapia.mfa@unc.br
4. Pós-gradução Lato Sensu em MBA & Gestão em Ergonomia (Unidade Centro/ Faculdade Inspirar/
Curitiba/ Paraná/ Brasil) inspirar@inspirar.com.br
5. Fisioterapeuta do Trabalho e Ergonomista, Mestre em Engenharia de Produção pela UFRGS(UFRGS/
Porto Alegre/ Rio Grande do Sul/ Brasil) cynthia@maccroergonomia.com.br

RESUMO
Com os avanços tecnológicos o processo de trabalho evoluiu em busca de maior produtividade em um esquema de automatização e especialização. Tal situação obriga o trabalhador a intensos e inadequados movimentos corporais, levando a freqüentes
desequilíbrios das atividades neuro-músculo-tendiosas, principalmente em região lombar. Desta forma foi realizado uma pesquisa
com o objetivo geral de avaliar atráves de exames radiográficos da coluna lombar, de forma comparativa, a incidência diagnóstico patológico, relacionada à dor lombar, entre trabalhadores e não trabalhadores. Tratou-se de um estudo de caráter transversal
observacional, controlado, randomizado, contemporâneo e agregado. O estudo foi realizado através dos exames radiográficos
de coluna lombar em AP e P, do Centro de Diagnóstico por Imagem Ltda. - CETAC da cidade de Curitiba no Estado do Paraná,
no período de 1 ano, Janeiro à Dezembro de 2012. A pesquisa foi realizada em quatro etapas, a primeira foi por meio de coleta
de dados, fornecidos pela clínica, onde foram separados gênero, idade, queixa de dor lombar e status em relação a atividade
produtiva, através das fichas de cadastro dos pacientes. Na segunda etapa, foi realizada uma busca dos dados relacionados aos
diagnósticos dos exames de radiografia destes pacientes, onde foi realizado a separação dos exames que apresentarem alterações
patológicas ou não, porém que se encaixem nos critérios de inclusão do estudo. Na terceira etapa, foi realizada a comparação e
identificação dos grupos por meio dos dados, o resultado desta busca foram separados em quatro grupos, sendo eles pacientes
que atuam no mercado profissional (trabalhadores) e apresentaram alteração patológica no exame de radiologia, pacientes que
não atuam no mercado profissional (não trabalhadores) e apresentaram alteração patológica no exame de radiologia, pacientes
que atuam no mercado profissional (trabalhadores) e não apresentaram alteração patológica no exame de radiologia, pacientes
que não atuam no mercado profissional (não trabalhadores) e não apresentaram alteração patológica no exame de radiologia. Na
etapa final, através da verificação dos dados coletados e comparação dos números de pacientes dos quatro grupos, foi realizada
a interpretação do trabalho proposto.
Palavras-chaves: Doenças osteomusculares, Ergonomia, Qualidade de vida no trabalho, Lombalgia.
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INTERVENÇÕES ERGONÔMICAS NA PREVENÇÃO
DE LESÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS DA COLUNA
LOMBAR: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Ergonomicinterventionstopreventmusculoskeletaldisordersofthelumbarspine:
a literaturereview
Ana Paula Kojoroski¹, Carlos Alan Machado²
1. Faculdade Inspirar/Unidade Cascavel/ Cascavel/ Paraná/ Brasil/ cascavel@inspirar.com.br
2. Faculdade Federal de Santa Maria/Unidade Santa Maria/Santa Maria/Paraná/Brasil/amergener@hotmail.com

RESUMO
A principal causa de incapacidade e absentismo laboral, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, são decorrente
de lesões músculo-esqueléticas na coluna lombar. Dentre os fatores determinantes para estas complicações, encontra-se a falta
de um posicionamento adequado durante as atividades. Diante disso, parece cada vez mais necessário ações as quais minimizem
tais disfunções. Dentre elas, a ergonomia emerge com propostas intervencionistas para a prevenção de possíveis patologias vertebrais decorrentes do trabalho. Destarte, a partir de uma revisão bibliográfica em bases de dados disponíveis na Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e outros materiais, este artigo
buscou analisar os efeitos de intervenções ergonômicas na prevenção de lesões músculo-esqueléticas da coluna lombar. Os resultados encontrados apontam que a ergonomia, enquanto área que objetiva transformar o trabalho, em suas diferentes dimensões,
adaptando-o as características e aos limites do ser humano está sendo um contribuinte fidedigno na prevenção das lesões e um
importante fundamento na programação de segurança satisfatória.
Palavras-chaves: ergonomia; dor lombar; fisioterapia; prevenção.
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ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO EM UMA
EMPRESA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS:
ANÁLISE DO POSTO DE TRABALHO DE
RETIRADA DO PRODUTO DA CELOFANADORA,
ARMAZENAMENTO E COLOCAÇÃO NO PALLET
Ergonomic analysis of work in a perfume and cosmetics factory: Analysis
of a workstation that remove the product from the Celofanadora (machine),
storage and placing on the pallet

Dariene Tedesko1, Mônica Gubert Camargo2, Cynthia Zilli3
1. Trabalho de conclusão de curso, MBA Gestão em Ergonomia (Curitiba/ Faculdade Inspirar/ Curitiba/
Paraná/ Brasil) darienetedesko@hotmail.com
2. Trabalho de conclusão de curso, MBA Gestão em Ergonomia (Curitiba/ Faculdade Inspirar/ Curitiba/
Paraná/ Brasil) monicagubert@hotmail.com
3. Orientadora do trabalho de conclusão de curso, MBA Gestão em Ergonomia cynthia@maccroergonomia.com.br

RESUMO
Este artigo apresenta resultados de uma análise ergonômica do trabalho realizada em uma empresa de perfumaria e cosméticos em no posto de envase de deo colônia, considerado de maior queixa entre os trabalhadores. Observando as características
dos trabalhadores, da atividade realizada e do posto de trabalho foram aplicadas ferramentas ergonômicas. Concluiu-se que esta
atividade é de alta exigência ergonômica, devido ao carregamento da carga associada à inclinação de tronco e ao trabalho repetitivo. Porém poderão ser adotadas medidas que minimizem os riscos de lesões ocupacionais.
Palavras-chaves: análise ergonômica, trabalho repetitivo, lesões ocupacionais.
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OS BENEFÍCIOS DA GINÁSTICA
LABORAL NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS
The gym in labor benefits disease prevention musculoskeletal

Juliana Rodrigues de Melo Gomes¹, Carla Elisabeth Delgado Filho², Elias Nasrala Neto3
1. Acadêmica da Pós Graduação Gestão em Ergonomia da Faculdade Inspirar / Cuiabá-MT
2. Acadêmica da Pós Graduação Gestão em Ergonomia da Faculdade Inspirar / Cuiabá-MT
3. Professor Orientador da Pós Graduação Gestão em Ergonomia da Faculdade Inspirar/Cuiabá-MT

RESUMO
A ginástica laboral (GL) pode ser definida como um conjunto de atividades físicas orientadas realizadas antes, durante ou
depois do expediente laboral, de curta duração visando compensar as estruturas mais utilizadas, relaxando, tonificando, fortalecendo e ativando grupos musculares menos requeridos. A ginástica laboral vem sendo utilizada como um método de prevenção
e tratamento de doenças ocupacionais. Programas de promoção de saúde e melhoria da qualidade de vida, por meio da ginástica
laboral nos locais de trabalho, vêm se tornando indispensáveis e que devem integrar a cultura das empresas. O objetivo desse
estudo é avaliar em estudos publicados, a intervenção ergonômica em benefícios da saúde do trabalhador, em relação à ginástica
laboral realizada no ambiente de trabalho, visando promover e prevenir as LER/DORT. Para o desenvolvimento deste estudo
foram incluídos artigos indexados no período de 2000 a 2014, onde utilizamos bancos de dados para conclusão de revisão bibliográfica: LILACS (Literatura Latino Americano e do Caribe em ciências da Saúde), MEDLINE (Literatura Internacional em
Ciências da Saúde) e SCIELO, bem como artigos e livros da biblioteca da UNIC (Universidade de Cuiabá). Dentre as publicadas,
foram selecionados artigos de língua portuguesa, sendo os incluso de revisão bibliográfico ou pesquisa experimental. Por meio
dessa revisão bibliográfica pôde-se perceber que a Ginástica Laboral não terá benefícios isoladamente, é preciso outros fatores
que se agregam a ela, como, modificação do processo de trabalho, instituição de revezamentos ou rodízios, realização de análises
ergonômicas dos postos de trabalho e adequação dos instrumentos ou equipamentos de trabalho, além de outras medidas que
influenciarão positivamente no estilo de vida.
Palavras-chaves: ginástica laboral, qualidade de vida e LER/DORT.
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ERGONOMIA APLICADA AO TRABALHO
Ergonomics Applied to Work
Viliane de Quadros Fernandes1
1. Discente Pós-graduação em Gestão em Ergonomia – Faculdade Inspirar

RESUMO
Ergonomia exerce um papel importante no projeto de novos ambientes, bem como nas soluções corretivas em máquinas e
equipamentos, favorecendo medidas de prevenção que facilitam procedimentos de trabalho mais seguros. O objetivo do estudo
da atividade do trabalhador é conhecer as funções que este mobiliza e compreender as modalidades de utilização destas funções.
A análise ergonômica do trabalho permite identificar, por intermédio da observação do contexto real de trabalho, quais são as
variáveis que o operador busca para compreender os problemas aos quais ele é confrontado e, desta forma, associar os processos
cognitivos que ele mobiliza na execução do seu trabalho. Estes dados são fundamentais para a melhoria do dispositivo técnico,
da organização e da formação.
Palavras-chaves: ergonomia; homem; trabalho.
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AVALIAÇÃO ERGONÔMICA COMPARATIVA DO
TRABALHO MANUAL E AUTOMATIZADO - PESQUISA DE
CAMPO
Evaluation of the consequences of work between the process
of manual and automated packaging sector thermoforming for
manufacturing industry disposable plastic (CUPS) - field research

Fernanda Américo Cipriano Alberton1, Cynthia Zilli2
1. Bacharel em Administração (Unisul/ Universidade do sul de Santa Catarina/Tubarão/ Santa Catarian/
Brasil). fernandafs@feraseg.com.br, Pós-gradução Lato Sensu em MBA & Gestão em Ergonomia (Unidade Centro/ Faculdade Inspirar/ Curitiba/ Paraná/ Brasil) inspirar@inspirar.com.br
2. Fisioterapeuta do Trabalho e Ergonomista, Mestre em Engenharia de Produção pela UFRGS(UFRGS/
Porto Alegre/ Rio Grande do Sul/ Brasil) cynthia@maccroergonomia.com.br

RESUMO
A empresa de descartáveis Plástico em busca de melhorias no processo produtivo e maior agilidade inovou e automatizou
algumas máquinas, sendo assim encontra-se hoje, dois tipos de processo para a função de embalador sendo um manual e o outro
automatizado. Neste ínterim será realizada uma pesquisa com o objetivo de avaliar de forma comparativa, qual e a mais prejudicial ao trabalhador. O estudo será composto por: uma pesquisa onde será coletado os dados com os próprios trabalhadores, uma
análise ergonômica do trabalho, verificação com o médico do trabalho dos casos de queixas de dores e o CID, coleta de dados
junto a empresa e ou seu técnico de segurança. Através dos dados identificados e comparados realizaremos uma análise final
sabendo qual o maior problema encontrado e qual das duas formas de trabalho e a mais prejudicial ao trabalhador e o que poderá
ser feito para melhorar tal situação.
Palavras-chaves: Analise Ergonômica, CID.
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PERFIL DO ABSENTEÍSMO EM UMA INDÚSTRIA DE
BEBIDAS NO PERÍODO DE 01/01/2013 Á 31/12/2013
Profile of absenteeism in a beverage industry
in the period of 01/01/2013 to 31/12/2013

Jaqueline Ribeiro Tenuta1, Pâmela Daiana Pereira do Carmo², Paula Karina Hembecker3
1. Pós- graduanda em Gestão em Ergonomia (Faculdade Inspirar / Unidade Cuiabá / MT / Brasil). E-mail:
fisioativa.mt@gmail.com
2. Pós- graduanda em Gestão em Ergonomia (Faculdade Inspirar / Unidade Cuiabá / MT / Brasil). E-mail:
fisioativa.mt@gmail.com
3. Orientadora (Faculdade Inspirar / Unidade Cuiabá / MT / Brasil).
E-mail: pkhembecker@yahoo.com.br

RESUMO
O absenteísmo significa falta de assiduidade ao trabalho sendo um grande problema nas organizações devido suas diversas
causas e consequências. É considerado um sinal das tensões na relação homem- trabalho-saúde, o qual a Ergonomia é contribuinte
com essas interações por meio de princípios teóricos, dados e métodos. O objetivo deste estudo foi analisar o perfil de absenteísmo
de uma indústria de bebidas mediante pesquisa descritiva e quantitativa dos dados ambulatoriais do absenteísmo, descriminando
estatisticamente por CID10, dias perdidos, setores contribuintes com maior percentual e quantificação dos índices de absenteísmo
como Frequência, Gravidade e Proporção de Tempo Perdido (PTP), em consonância com as recomendações do Subcomitê de
Absenteísmo da Comissão Permanente e Associação Internacional do Trabalho. Os resultados demonstraram que dentre os 1.455
afastamentos as doenças do sistema osteomuscular representaram o maior percentual de dias e registros, e que as Dorsopatias
foram responsáveis pela metade dos registros emitidos, assim como os setores operacionais de Produção, Distribuição e Operações. O presente estudo obteve índices de frequência, gravidade e PTP considerados superiores às referências, evidenciando
a importância de implantar as recomendações presentes na Análise Ergonômica da Empresa, mantendo a gestão em ergonomia,
realizando os planos de ações e acompanhando o desenvolvimento deste Perfil.
Palavras-chaves: Absenteísmo, Indicadores, Ergonomia, Doenças do Sistema Osteomuscular.
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BENEFÍCIOS DAS PAUSAS REGULARES IMPLEMENTADAS
EM FRIGORÍFICOS E COMO OTIMIZÁ-LAS
Benefits of regular breaks implemented in stores and how optimize them

Rudimar Marschner¹, Taísa Hermes Marschner², Stela Coutinho Storari³, Rodrigo Filus4
1. Graduado em Engenharia Industrial Mecânica. Fundação Regional Integrada – FURI. Santo Ângelo –
RS Email: fisioeng.engenharia@gmail.com.
2. Graduada em Fisioterapia. UNIC - Universidade de Cuiabá, Campus Tangará da Serra – MT. Email:
hmtaisa@hotmail.com.
3. Graduada em Fisioterapia. UNIC - Universidade de Cuiabá, Campus Tangará da Serra – MT. Email:
stelinhacs@hotmail.com.
4. Graduado em fisioterapia pela Universidade Tuiuti do Paraná. Especialista em Saúde do Trabalhador
pela Universidade Federal do Paraná. Mestre em Engenharia mecânica com ênfase em gestão de produção e ergonomia pela Universidade Federal do Paraná. Doutor em Engenharia mecânica com ênfase
em bioengenharia pela Universidade Federal do Paraná. Pós Doutorado em Engenharia Mecânica pela
Universidade Federal do Paraná. Professor de Ergonomia Industrial pela Faculdade Inspirar Cuiabá-MT. Email: rodrigo.filus@volkswagen.com.br.

RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo geral mostrar os benefícios para o trabalhador durante as pausas regulares interligando-as com a ginastica laboral. Destaca-se que as pausas regulares são de suma importância à saúde do trabalhador, mas com integração de exercícios físicos se torna completa, fazendo com que o organismo humano se movimente, deixando suas condições
de trabalho favoráveis e confortáveis. Nesse sentido foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica a fim de responder o
problema proposto.
Palavras-chaves: pausas, otimização, ergonomia, ginástica laboral, benefícios.
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CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS – CID10 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE 2011 a 2013 PELO
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
International Classification of Diseases – CID-10 - Benefits
granted 2011 – 2013 by the Ministry of Social Security

Larissa Aparecida Carneiro¹, Cynthia Zilli²
1. Licenciatura em Educação Física (Faculdade Sant´Ana/ Ponta Grossa/ Paraná/ Brasil) www.iessa.edu.
br
2. Pós-gradução Lato Sensu em MBA & Gestão em Ergonomia (Unidade Centro/ Faculdade Inspirar/
Curitiba/ Paraná/ Brasil) inspirar@inspirar.com.br
3. Fisioterapeuta do Trabalho e Ergonomista, Mestre em Engenharia de Produção pela UFRGS(UFRGS/
Porto Alegre/ Rio Grande do Sul/ Brasil) cynthia@maccroergonomia.com.br

RESUMO
O Ministério da Previdência Social concede entre muito de seus benefícios, o auxílio-doença acidentários para as pessoas
que contribuem. Em muitas empresas, independente se grandes ou pequenas, os funcionários são afastados diariamente, e isso
vem acontecendo a muito tempo. Desta forma o tema desse estudo se deu através de uma curiosidade em verificar quais foram os
três Auxílios-doença acidentários mais concedidos, entre os anos de 2011, 2012 e 2013, bem como os seus gastos. Constatando
assim se os números dos três benefícios levantados aumentaram ou diminuíram no decorrer dos anos citados.
Palavras-chaves: Ministério da Previdência Social, auxílio-doença acidentários, benefícios.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA ERGONOMIA NA REDUÇÃO DE
CUSTOS PREVIDENCIÁRIOS
The contributions of ergonomics in reducing costs of

Camila Enricone1, Rosane Garcez Cezar2, Paula Karina Hembecker3
1. Aluna (Faculdades Inspirar/ Balneário Camboriú/Santa Catarina/Brasil) engcamila@gmail.com.br
2. Aluna (Faculdades Inspirar/ Balneário Camboriú/Santa Catarina/Brasil) garcez@provinet.com.br
3. Orientadora (Faculdades Inspirar/ Balneário Camboriú/Santa Catarina/Brasil) pkhembecker@yahoo.
com.br

RESUMO
Este trabalho consiste em verificar as contribuições da ergonomia na redução de custos previdenciários devido a um crescimento acentuado dos afastamentos gerados nas empresas onde cada vez mais este tema vem sendo tratado com uma maior
relevância. Neste estudo fictício analisaram-se uma simulação dos custos envolvidos em afastamentos que poderiam ser investidos
na própria empresa na prevenção destes afastamentos relacionados à ergonomia onde é oferecida uma plataforma representativa
de custo, distribuídos proporcionalmente conforme as ocorrências, com o objetivo de levar ao empresário de forma estratégica,
informações sobre as percas financeiras especificando onde, quanto e porque o fato que gerou o afastamento ocorreu possibilitando
investimentos em melhorias ergonômicas, retornando ao empresário na forma de produtividade e lucro para a empresa.
Palavras-chaves: ergonomia, custos, previdenciários, afastamentos, prevenção.
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TRANSTORNOS MENTAIS EM OPERADORES DE
CHECKOUT
Mental disorders at checkout

Edwin S.R. Balderrama¹, Paula Karina Hembecker²
1. Acadêmico do curso de MBA em Ergonomia da Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná, Brasil.
2. Docente do curso de MBA em Ergonomia da Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná, Brasil.

RESUMO
Este artigo tem como objetivo evidenciar os elementos deletérios à saúde do trabalhador da área de checkout, através de
revisão bibliográfica. A sobrecarga mental e suas consequências nos trabalhadores do setor revelam que existem vários problemas,
principalmente os de fatores organizacionais onde os detentores do capital e, consequentemente, do poder de mudanças, não observam que grande parcela de seu “lucro” se perde com o adoecimento dos seus funcionários. Tais protagonistas com frequência
não observam sequer o que recomenda a legislação no que se refere à segurança e o conforto no trabalho, desenvolvendo assim,
moléstias relacionadas ao mesmo. Esta seção divide-se em 4 partes onde definem-se características da estrutura do varejo, as atividades desenvolvidas pelos operadores de checkout, a fisiopatologia e as principais causas de estresse no citado ambiente laboral,
os principais transtornos mentais e as recomendações ergonômicas para redução da sobrecarga mental específicas para a função.
Vários são os fatores deletérios que nos fazem refletir sobre o futuro dessa profissão. A falta de consciência das empresas em trabalhar no sentido de resolver essas questões é a principal delas. Na área de saúde, o diagnóstico precoce das alterações psíquicas
pelos profissionais envolvidos pode evitar o agravamento de moléstias extremamente incapacitantes, orientando o tratamento
adequado e o acompanhamento rigoroso, propondo-se algumas medidas para preservar ou mesmo recuperar a saúde mental do
indivíduo enfermo. As alterações organizacionais do trabalho são as mais necessárias e, todavia, as mais difíceis de ocorrerem
em virtude de políticas de austeridade, visando apenas o lucro. Tal visão empresarial é deveras obtusa, pois não entende que a
massa de trabalhadores que permanece saudável, trabalha melhor, gerando mais economia e consequente, aumento das divisas.
O foco na preservação da saúde mental dos operadores de checkout requer mais do que boa vontade de alguns poucos. Requer
uma contínua luta dos profissionais de saúde e segurança envolvidos no sentido de mostrar aos detentores do poder econômico
das empresas os benefícios que o investimento nessas áreas irá gerar a médio e longo prazo.
Palavras-chaves: transtornos mentais, checkout, trabalhador.
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VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DO SISTEMA DE
VENTILAÇÃO POR CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
IMPLANTADO NA EMPRESA SANCRIS LINHAS E FIOS
LTDA – ZIPER
Verification of effectiveness of ventilation system for climate control
evaporative implanted in the company sancris linhas e fios Ltda - ziper

Eduardo Riffel1, Mariza Zanin2, Rosane Terezinha Hining3 e Paula Karina Hembecker4
1. Eduardo Riffel/Aluno (Inspirar – Balneário Camboriú/ Faculdade Inspirar/ Balneário Camboriú/ Santa
Catarina/ Brasil) e-mail: eduriffel@gmail.com
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RESUMO
O Calor decorrente nos meses de verão na região de Brusque, estado de Santa Cataria, é um problema que afeta as atividades
industriais por gerar ambientes insalubres, que consequentemente reduzem a capacidade de produção e causam problemas de
saúde aos trabalhadores. O sistema de ventilação mecânica por climatizadores evaporativos avaliado nesse trabalho, comprova
que em temperaturas superiores a 30oC, foi realmente eficaz, ao ponto de reduzir o IBUTG – Índice de bulbo e temperatura de
globo, tornado o ambiente salubre conforme legislação nacional Portaria 3.214/78 NR-15 anexo 3. Em contrapartida esse sistema apresenta um aumento na ordem de 11,82 % na umidade relativa do ar em dias com temperatura superior a 30 oC, o que é
indesejável por diminuir a evapotranspiração da pele.
Palavras-chaves: ventilação, climatizadores evaporativos, IBUTG, temperatura efetiva e calor.
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A ERGONOMIA E A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
Ergonomics and quality of life at work

Vanessa Marques Camargo1, Leonardo Benvegnu Guedes2, Paula Karina Hembecker3
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Brasil) paula@phocupacional.com.br

RESUMO
A forma e o processo de trabalho vêm se modificando nas últimas décadas. Existem muitas queixas que costumam ocorrer
nos indivíduos na fase mais produtiva de suas vidas e para diminuí-las são necessárias a análise e a eliminação de fatores desencadeadores, ou seja, correlacionar o ambiente do trabalho, o processo de trabalho, as características fisiológicas do trabalhador e
a adequação ergonômica de cada posto de trabalho. Devido a essa realidade, este estudo tem por objetivo de realizar uma revisão
teórica com base em literatura especializada sobre qualidade de vida no trabalho e apontar a relação com a ergonomia. Para o
desenvolvimento deste artigo, optou-se pela pesquisa bibliográfica. O conceito de qualidade de vida no trabalho pode ser visto
como um indicador da qualidade da experiência humana no ambiente de trabalho. Trata-se de um conceito que se relaciona à
satisfação dos trabalhadores quanto à sua capacidade produtiva em um ambiente de trabalho seguro, de respeito mútuo, com
oportunidades de treinamento e aprendizagem e com o equipamento e facilidades adequadas para o desempenho de suas funções.
Assim, a empresa deve incentivar que as boas condições se prolonguem também para a sua vida pessoal, em termos de estado
de saúde, longevidade, redução do stress, relações familiares entre outras. Isso porque, aspectos sociais e individuais, incluindo
o estilo de vida, também figuram como elementos para a qualidade de vida no trabalho e ergonomia dentro das organizações.
Palavras-chaves: ergonomia, qualidade de vida no trabalho.
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Capítulo XII

MBA EM GESTÃO EXECUTIVA

Página - 185

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde
Suplemento 1 • Volume 8 • Número 1 • JAN/FEV/MAR de 2016

RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO ATENDIMENTO DE
OUVIDORIA DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE: UMA
ABORDAGEM SOBRE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE
PARETO NO LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS MOTIVOS
DE INSATISFAÇÃO

Statistical Report of Ombudsman service provider of health plan: an
approach to the application of the Pareto Principle in the survey of the main
reasons for dissatisfaction

Ellen Sousa Barrios Lourenço1, Alexandre Raicherth2
1. Discente da Faculdade Inspirar - Curitiba/PR – Brasil – ellen.barrios@gmail.com
2. Docente e Orientador - Faculdade Inspirar - Curitiba/PR – Brasil – alexandre.raicherth@gmail.com

RESUMO
A presente pesquisa abordou as insatisfações protocoladas junto à Ouvidoria de uma EPFC do Paraná no ano de 2013.
Verificou-se, através da pesquisa documental e bibliográfica que, aplicando o Princípio de Pareto, também denominado Lei do
Desequilíbrio, 50% das reclamações foram relacionadas a 20% das 32 insatisfações apontadas. As insatisfações foram predominantemente ligadas ao benefício assistencial, que é o plano de saúde, odontológico e farmacêutico na modalidade de autogestão e
relativas aos aspectos do atendimento direto, através da Central de Atendimento e, indireto, através do atendimento prestado pela
Rede Credenciada aos usuários do plano de saúde, seguido da demora para efetivação de reembolso de valores e não realização do
envio de informações sobre o consumo no plano de saúde à residência de aposentados e pensionistas, os quais são caracterizados
como os fatores para priorização de ações na busca da satisfação dos clientes desta Entidade pesquisada.
Palavras-chave: autogestão, insatisfação, ouvidoria, pareto.
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A TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE
Outsourcing in health services
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3. Hospital do Idoso Zilda Arns / Curitiba / PR / Brasil – leiladuflot@gmail.com

RESUMO
Algumas iniciativas têm surgido nos últimos anos com o intuito de profissionalizar, melhorar a gestão dos hospitais e reduzir custos da organização. Dentre elas, encontra-se a terceirização, que vem sendo utilizada pelos serviços de saúde de forma
estratégica na gestão, configurando-se como uma opção de modernização e posicionamento competitivo no contexto atual e como
forma de adequação às necessidades do mercado. No setor de saúde, a terceirização tornou-se uma ferramenta estratégica que
alguns gestores utilizam para controlar custos sem afetar a qualidade do cuidado ao paciente.
Palavras-chave: terceirização, saúde, serviços.
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FATORES DETERMINANTES PARA A FALÊNCIA DE UMA
MICROEMPRESA
Statistical Report of Ombudsman service provider of health plan: an
approach to the application of the Pareto Principle in the survey of the main
reasons for dissatisfaction
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Danuzio Weliton Gomes4
1. Bacharel em Ciências Contábeis-FACAPE-Petrolina-PE, Brasil.
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RESUMO
Este artigo teve como objetivo identificar os principais fatores que levam a falência da micro e pequena empresa (MPE)
no Brasil. Segundo o Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa (SEBRAE, 2008), essas MPEs representavam 97,5%
do total de empresas constituídas no país, contribuindo diretamente para a economia gerando postos de trabalho e renda, no entanto vem-se observando que tais empresas são frágeis, ou seja, não resistem muito tempo no mercado, sucumbindo em média
aos quatro anos de existência. São várias as causas que levam tais empresas ao fracasso, dentre algumas pode-se citar a falta de
planejamento, fatores econômicos, falhas gerenciais, despesas excessivas, desconhecimento de mercado, entre outras. Trata-se
de uma pesquisa feita através de levantamentos bibliográficos de autores que falam sobre o tema proposto, buscando adquirir
informações e explicações para solucionar as dúvidas que surgiram diante da escolha do tema, atentando para possíveis métodos
que possam vir a reduzir a mortalidade precoce dessas MPEs.
Palavras-chave: MPEs, falência, fatores de fracasso.
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reasons for dissatisfaction
Ellen Sousa Barrios Lourenço1, Alexandre Raicherth2
1. Discente da Faculdade Inspirar - Curitiba/PR – Brasil – ellen.barrios@gmail.com
2. Docente e Orientador - Faculdade Inspirar - Curitiba/PR – Brasil – alexandre.raicherth@gmail.com

RESUMO
A presente pesquisa abordou as insatisfações protocoladas junto à Ouvidoria de uma EPFC do Paraná no ano de 2013.
Verificou-se, através da pesquisa documental e bibliográfica que, aplicando o Princípio de Pareto, também denominado Lei do
Desequilíbrio, 50% das reclamações foram relacionadas a 20% das 32 insatisfações apontadas. As insatisfações foram predominantemente ligadas ao benefício assistencial, que é o plano de saúde, odontológico e farmacêutico na modalidade de autogestão e
relativas aos aspectos do atendimento direto, através da Central de Atendimento e, indireto, através do atendimento prestado pela
Rede Credenciada aos usuários do plano de saúde, seguido da demora para efetivação de reembolso de valores e não realização do
envio de informações sobre o consumo no plano de saúde à residência de aposentados e pensionistas, os quais são caracterizados
como os fatores para priorização de ações na busca da satisfação dos clientes desta Entidade pesquisada.
Palavras-chave: autogestão, insatisfação, ouvidoria, pareto.
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GESTÃO DA QUALIDADE COM BASE NA SEGURANÇA DO
PACIENTE
Quality management based on patient safety

Clarice S. Marques¹, Alexandre Luiz Raicherth²
1. Aluna da Faculdade Inspirar (Curitiba / Paraná/ Brasil);
2. Aluno da Faculdade Inspirar (Curitiba / Paraná/ Brasil).

RESUMO
Há alguns anos as Instituições de Saúde preocupavam-se apenas com a cura do paciente. Logo as Instituições começaram
a se entender como um negócio que deve ser sustentável e lucrativo. Com isto, a preocupação com temas que ainda são relativamente novos entram nas agendas de seus gestores e executivos itens como: gestão de custos, satisfação do cliente e rentabilidade.
Somado a esta nova tendência, o antigo paciente passou a ser um cliente tão exigente quanto os outros consumidores,
conhece seus direitos, e não se satisfazem apenas em ser atendido e medicado. E quando adentra em uma instituição ele espera
recuperar-se, estar em um ambiente agradável e ser atendido de forma humanizada.
A entrega de um serviço e tratamento ao paciente é uma seqüência de passos planejado que espera atender todas as suas
necessidades e o principal é dar alta ao cliente-paciente “curado”.
Mas, equipes despreparadas, ambientes inseguros, praticas administrativas e assistência mal geridas, processos mal desenhados
entre outras falhas pontuais podem impedir que esta entrega satisfaça o cliente e gera um risco iminente de causar danos a estes.
O presente trabalho teve como objetivo geral de explanar em números e fatos o impacto destas falhas no desfecho do caso
de pacientes.
Objetivo específico estabelecer linhas de atuação sob a ótica da segurança do paciente quanto a barreiras factíveis e exeqüíveis para que evite eventos adversos/sentinelas que acontecem e que não fazem parte do tratamento dispensado ao paciente
em sua origem planejada pelo médico e equipe assistencial.
Palavras-chave: qualidade, segurança, paciente, eventos adversos.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO FERRAMENTA
PARA GESTÃO EM SAÚDE: UMA PESQUISA
BIBLIOGRÁFICA
Strategic planning as a tool for health management: a literature search
Alessandra Keroline Ferreira Franco1, Augusto Carlos Patti do Amaral2
1. Faculdade Inspirar / MBA Gestão Executiva em Negócios da Saúde, (Unidade Cuiabá, Cuiabá, MT,
Brasil), Alekffranco@gmail.com;
2. Unic, Universidade de Cuiabá, (Unidade Beira Rio, Cuiabá, MT, Brasil), Professor e Coordenador do
Curso Administração, Augusto Carlos Patti do Amaral, Augusto.amaral@kroton.com.br

RESUMO
Este artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica a partir do banco de dados da Scielo e Bireme dos últimos dez anos.
Buscou-se caracterizar a produção de conhecimento, descrever o planejamento estratégico, em termos de definição e metodologia
e a sua utilização como ferramenta para gestão para serviços privados de saúde. Observou-se a baixa produção científica sobre a
temática, sendo os artigos encontrados escritos principalmente, por profissionais enfermeiros, com relatos de experiência nesta
área. O planejamento possui um método baseado em quatro processos: explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional e
mais que um instrumento de gestão, é um processo político que deve envolver todos os atores do serviço. Verifica-se a necessidade
de maior aplicação do planejamento estratégico nos serviços de saúde privado e a divulgação das experiências para compartilhamento de conhecimento e maior apropriação do método.
Palavras-chave: planejamento; planejamento estratégico; gestão em saúde.
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A TERCEIRIZAÇÃO EM UM HOSPITAL PÚBLICO
Outsourcing in a public hospital

Cristiane Esmeralda da Silva de Souza1; Edinalva Ferreira de Carvalho2
1. Aluna da Faculdade Inspirar (Curitiba / Paraná/ Brasil);
2. Aluna da Faculdade Inspirar (Curitiba / Paraná/ Brasil).

RESUMO
Algumas iniciativas têm surgido nos últimos anos com o intuito de profissionalizar, melhorar a gestão dos hospitais e reduzir custos da organização. Dentre elas, encontra-se a terceirização, que vem sendo utilizada pelos hospitais na forma estratégica
de gestão, configurando-se como uma opção de modernização e posicionamento competitivo no contexto atual e como forma
de adequação às necessidades do mercado. O objetivo do trabalho é apresentar as vantagens dos hospitais que adotam a pratica
de terceirização, considerando sua natureza jurídica, bem como a frequência de utilização desta estratégia. No setor de saúde, a
terceirização tornou-se uma ferramenta estratégica que alguns gestores utilizam para controlar custos sem afetar a qualidade do
cuidado ao paciente.
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GESTÃO DA QUALIDADE COM ÊNFASE NOS
INDICADORES DE FATURAMENTO DE UM HOSPITAL
GERAL DE CURITIBA/PR
Quality management with an emphasis in indicators of a General Hospital’s
Billing sector in Curitiba/PR

Denise Poli Bortoni Fracchetta1, Mirian Pereira2, Renato Monteiro Martins3,
Alexandre Luiz Raicherth4
1. Hospital São Vicente / Coordenadora de Enfermagem Transplante (Curitiba/ Paraná/ Brasil) denisepolis@hotmail.com,
2. Hospital São Vicente / Enfermeira Auditora (Curitiba/ Paraná/ Brasil) mirianbialais@hotmail.com,
3. Hospital São Vicente / Gerente de Faturamento (Curitiba/ Paraná/ Brasil) rmm_94@hotmail.com,
4. Faculdade Inspirar/ Docente (Curitiba/ Paraná/ Brasil) alexandre.raicherth@gmail.com.

RESUMO
Este artigo teve por objetivo apresentar um dos indicadores de qualidade utilizados no setor de faturamento em um hospital
geral de Curitiba/Pr. Foram levantados dados dos últimos seis meses do indicador índice de pendências de contas. Esse indicador
nos levou a perceber através do diagrama de Pareto que a principal causa do atraso na entrega da conta para a operadora foi a falta
de laudos nos exames solicitados durante o internamento do paciente seguido da demora na liberação por parte dos convênios.
Foi constatado que 80% dos problemas do faturamento estavam nessas duas principais causas as quais geravam um impacto na
demora do pagamento pelas operadoras de saúde. Devido a isso construímos um check list utilizando a ferramenta da qualidade
5W2H, para elaborar um plano de ação em cima desses problemas apontados pelo diagrama de Pareto. Foram criadas estações
de faturamento em locais estratégicos como unidade de terapia intensiva, centro cirúrgico e unidades de internações e também
estações de recebimento e controle das contas onde o faturista e o enfermeiro auditor, analisam todos os ítens que necessitam
de liberação prévia conferindo se o mesmo foi solicitado dentro do prazo, e corrigindo erros que levam ao atraso na entrega da
conta aos convênios. Com isso acreditamos conseguir melhorar os indicadores avaliados na instituição e consequentemente o
pagamento mais rápido dessas contas ao hospital.
Palavras-chave: faturamento, gestão da qualidade, indicadores de qualidade.
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ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO DO MÉTODO DE
FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS SEMIAUTOMATIZADO EM COMPARAÇÃO AO MÉTODO
MANUAL
Cost-benefit analysis of the automated semi drugs fractionation method
compared to the manual method
Daiana Lugarini1, Fabiana martins2, Larissa Savoia Assef3
1. Aluna da Faculdade Inspirar (Curitiba / Paraná/ Brasil);
2. Aluna da Faculdade Inspirar (Curitiba / Paraná/ Brasil).
3. Aluna da Faculdade Inspirar (Curitiba / Paraná/ Brasil).

RESUMO
A automação nos processos de Farmácia Hospitalar é uma tendência por reduzir custos em recursos humanos e de infra-estrutura, havendo retorno do investimento inicial em poucos anos. Além disso, os processos automatizados são mais seguros,
reduzindo a ocorrência de erros de medicação. O objetivo do presente estudo foi avaliar se o método semi-automatizado é mais
vantajoso economicamente que o método manual no fracionamento de cápsulas e comprimidos na FEAES. Foram avaliados 05
grupos de análise com comprimidos de tamanhos diferentes, sendo realizado por 03 operadores distintos, totalizando 15 análises.
Cada grupo era divido em método manual e semi-automatizado. Foram avaliados os custos com insumos, perdas de medicamentos
e materiais, depreciação dos equipamentos e custos com recursos humanos. O custo total para o método semi-automatizado para
a produção de 100.000 unidades foi de R$ 18.184,37, resultado 3,7 vezes superior ao método manual (R$ 4.877,52). A tecnologia
incorporada, fracionadora Opus Pac 30, não apresentou um benefício econômico para a instituição na redução do tempo gasto
com o operador em comparação ao método manual de fracionamento haja visto o custo elevado dos insumos para o equipamento.
Palavras-chave: fracionamento, automação, medicamentos.
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Capítulo XIII

ORTOPEDIA
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A INCIDÊNCIA DE ENTORSE DE TORNOZELO EM
ESPORTISTAS: UMA REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA
The incidence of ankle sprain in athletes: a literature review

Clara Aubertina Corbera Souza Luz¹, Orientador: Jemerson José Polli Oliveira²
1. Aluna da Pós-graduação em Fisioterapia Dermato Funcional e Cosmetologia (Cascavel Paraná, Brasil /
2013)
2. Aluna da Pós-graduação em Fisioterapia Dermato Funcional e Cosmetologia (Cascavel Paraná, Brasil /
2013)

RESUMO
O presente artigo realiza uma revisão bibliográfica acerca de um conjunto selecionado trabalhos que versam acerca do acometimento de entorse de tornozelo em esportistas a partir de referência a dados primários. Nesse sentido, se realiza-se um esforço
comparativo para entender as diferenças e aproximações possíveis entre os casos relatados, a partir dos parâmetros definidos pela
idade, sexo e tipo de atividade esportiva.
Palavras-chaves: entorse, tornozelo, esporte, lesões.

Página - 196

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 8 • Número 1 • JAN/FEV/MAR de 2016

ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO SÉRICA DO FOSFATO
DE POTÁSSIO EM RATOS SUBMETIDOS À ATIVIDADES
AQUÁTICAS
Analysis of the serum concentration of potassium phosphate in rats subjected
to water activities

Anne Karinne Ataíde Garcia1, Bruno Augusto Coutinho Pantoja2, Francisco Carlos de Carvalho Filho3, José Geraldo Ticianeli4
1. Acadêmica da Pós Graduação de Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Desportiva (Faculdade
Inspirar/Curitiba/Paraná/Brasil) annegarcia.fisio@gmail.com
2. Acadêmico da Pós Graduação de Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Desportiva (Faculdade
Inspirar/Curitiba/Paraná/Brasil) pantoja.bruno@gmail.com
3. Acadêmico da Pós Graduação de Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Desportiva (Faculdade
Inspirar/Curitiba/Paraná/Brasil) cisco763@hotmail.com
4. Fisioterapeuta e Educador Físico, Doutor em Ciências, Professor (Faculdade Cathedral/Boa vista/Roraima/Brasil) geraldo@cathedral.edu.br

RESUMO
O aumento do fosfato inorgânico (Pi) está fortemente associado com a qualidade contrátil, devido à sua atratividade com
íons cálcio (Ca2+) e a formação do fosfato de cálcio (CaPi). Ainda é necessário observar se a alta concentração de Pi conduz
a precipitação de CaPi e se estas reações podem ser verificadas in vivo. Este trabalho teve como objetivo avaliar se o Pi, causa
precipitação com o Ca2+, em ratos submetidos a atividades aquáticas. O protocolo constou na injeção de fosfato de potássio
(K3PO4), via intraperitoneal, em ratos Wistar distribuídos em três grupos iguais de 05 animais. O Grupo I foi denominado de
controle e injetado 0,5 ml de soro (NaCl 0,9%), no Grupo II os animais realizaram atividades aquáticas e no Grupo III, foi injetado 5,0 mg/kg de K3PO4 nos animais e após 10 minutos, atividades aquáticas. Após exercícios, coletou-se o sangue da veia
cava inferior para avaliação bioquímica do Ca2+ e Pi. Resultados demonstraram que a partir da dose de 5,0 mg/kg de K3PO4
ocorre uma estabilização da curva, onde as concentrações de Ca2+ são semelhantes, independente do aumento da dose injetada
e que a concentração do Ca2+ sanguíneo na dose de 5 mg/kg de K3PO4 foi estatisticamente significante (ρ<0,001) comparado
com o grupo controle. 98,5% da variabilidade do Ca2+ sanguíneo foram explicados pela variação da dose injetada de K3PO4.
Concluímos que o Pi, induzido pela injeção de K3PO4 em ratos submetidos a atividades aquáticas, causa precipitação com o
Ca2+, gerando o CaPi e, consequentemente, diminuição da qualidade contrátil.
Palavras-chaves: fosfato inorgânico, íons cálcio, fosfato de cálcio, contração muscular.
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A EFETIVIDADE DO MÉTODO PILATES NAS DORES EM
PACIENTES DO SEXO FEMININO
The effectiveness of the method pilates pains in female patients

Thaisa Sperger1, Karine Paula Dassoler Gaffuri2
1. Aluna da Pós-graduação em Fisioterapia Dermato Funcional e Cosmetologia (Cascavel Paraná, Brasil /
2013)
2. Aluna da Pós-graduação em Fisioterapia Dermato Funcional e Cosmetologia (Cascavel Paraná, Brasil /
2013)

RESUMO
O presente estudo tem o objetivo de analisar a efetividade do método Pilates no tratamento das dores osteomioarticulares,
assim, buscou-se verificar quais regiões do corpo as pacientes sentiam dores quando iniciaram a prática do Pilates e, após um
período da prática, o quanto a saúde destas melhorou. Dessa forma, será feito um levantamento histórico que verse acerca do
método Pilates e dos seus benefícios para a saúde dos seus praticantes.Posto isso, será mensurada a frequência de aulas semanais, a média das idades, a incidência de dores e desconfortos,bem como a melhora que as pacientes obtiveram ao realizar os
exercícios. Nesse sentido, realizar-se-á um levantamento qualitativo descritivo contendo oito questões, sendo que a avaliação
da intensidade da dor será feita através da Escala Visual Analógica (EVA). A pesquisa será bibliográfica, bem como pesquisa
com seres humanos, já que a amostra será constituída intencionalmente por quarenta pacientes do sexo feminino que realizam o
método com o intuitode melhorar as dores.
Palavras-chaves: músculos, pilates, avaliação.
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REVISÃO DE LITERATURA: UM COMPARATIVO
ENTRE OS PROTOCOLOS DE REABILITAÇÃO NO PÓSOPERATÓRIO DE RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO
CRUZADO ANTERIOR E LIGAMENTO CRUZADO
POSTERIOR
Literature review: A comparative study between post-operative rehabilitation
protocols for reconstruction of the anterior cruciate ligament and posterior
cruciate ligament

Kelly Coan1, Franceli Bonini2, Aline Poletto de la Bandeira3, Elias Nasrala Neto4
1. Fisioterapeuta graduada pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Sinop – UNICEN – Grupo
IUNI – UNIC. Mato Grosso, Brasil. kellysnp@hotmail.com
2. Fisioterapeuta graduada pelo Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG – Mato Grosso, Brasil. fran_fisio08@yahoo.com.br
3. Fisioterapeuta graduada pela Universidade de Marília – UNIMAR – São Paulo, Brasil.euapb@hotmail.
com

RESUMO
Tão importante quanto a reconstrução ligamentar, é o processo de reabilitação pós-operatório que busca restaurar a função
do membro acometido. Os profissionais buscam cada vez mais os melhores programas de tratamento para obterem os resultados
esperados, desde o início do tratamento até o momento do retorno do paciente ao esporte. Para que a intervenção fisioterapêutica
ocorra com sucesso, a qualidade da reabilitação deve ser excelente, buscando sempre a proteção do enxerto, evitando o estresse
excessivo sobre o mesmo, até que ocorra a completa cicatrização. Este trabalho tem por objetivo comparar os protocolos de reabilitação no pós-operatório das reconstruções do ligamento cruzado posterior (LCP) e ligamento cruzado anterior (LCA). Tendo
como embasamento, protocolos publicados em livros e artigos científicos revisados por profissionais, que acabam por citar experiências vividas diariamente. Ainda neste trabalho, citação de alguns autores nos ajudará a comprovar a melhor forma de preservar
o enxerto e a biomecânica do membro, buscando assim a melhor forma de aplicação do tratamento. Ao término deste estudo foi
possível observar que respeitando o limite de cada paciente, bem como estimulá-lo a evoluir e sendo seguido o tempo necessário
para recuperar a capacidade funcional do joelho em cada fase da reabilitação, certamente o retorno ao esporte será seguro.
Palavras-chaves: joelho, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, reabilitação.
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INCIDÊNCIA DA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO NA
GESTAÇÃO
TImplications of syndrome carpal tunnel in pregnancy

Natássia Kutchman1
1. Faculdade Inspirar. Manaus / Amazonas / Brasil

RESUMO
O presente artigo aborda sobre uma temática acerca da incidência da síndrome do túnel do carpo na gestação. A síndrome
do túnel do carpo ocorre quando o nervo mediano, que vai do antebraço na palma da mão, torna-se pressionado ou espremido no
punho. O nervo mediano controla sensações à palma lado do dedo polegar e os dedos (embora não o dedo), bem como impulsos
para alguns pequenos músculos da mão que permitem que os dedos e o polegar para mover. O túnel do carpo - uma passagem
estreita, rígida de ligamentos e ossos na base da mão - abriga o nervo mediano e tendões. Às vezes, espessamento de tendões
irritados ou outros inchaços diminuem o túnel e faz com que o nervo mediano seja compactado. O resultado pode ser dor, fraqueza
ou dormência na mão e punho, irradiando-se do braço. O objetivo geral é estudar a incidência da síndrome do túnel do carpo na
gestação. Para tanto, utilizou-se como metodologia a pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, separando-se materiais que
enriquecessem o tema. Conclui-se que a gravidez é um período marcado por mudanças e adaptações no organismo da mulher,
como hormonais, cardiovasculares, musculoesqueléticas, entre outras. Entre as alterações musculoesqueléticas destacam-se as
dores na coluna lombar, quadril e região púbica, frouxidão ligamentar e síndrome do túnel do carpo (STC). A STC é a segunda
complicação musculoesquelética mais comum apresentada durante a gravidez, ficando atrás apenas das dores na região lombar.
Palavras-chaves: gravidez, síndrome do túnel do carpo, incidência, tratamento.
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CORRIDA DE RUA E SUAS PRINCIPAIS LESÕES E
PREVENÇÃO: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Street running it´s main injuries and prevention: A literature review

Marcelo Luiz Vale Winter1, Leonardo Ristow2
1. Acadêmico do Curso de Pós Graduação-Graduação em Ortopedia, Traumatologia e Desportiva da Faculdade Inspirar de Balneário Camboriu/SC – marcelo.winter@hotmail.com
2. Professor do curso de Educação Física do centro Universitário de Brusque – UNIFEBE/SC – leonardoristow@live.com

RESUMO
A prática da corrida tem crescido cada vez mais com o passar dos anos, por ser uma atividade de baixo custo e fácil acesso,
além de trazer benefícios à saúde aos seus praticantes. Apesar de comprovado seus benefícios sociais, fisiológicos, psicológicos e
físicos, existe uma alta incidência de lesões em atletas praticantes desta modalidade, seja iniciantes ou experientes, amadores ou
profissionais. Assim, esse estudo, tem como objetivo investigar as lesões mais freqüentes em praticantes de corrida de rua no que
tange à discussão presente na literatura, além de explanar a respeito das causas dessa ocorrência de lesões relacionadas à prática
dessa modalidade, para posterior discussão acerca da prevenção. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura baseada em
artigos, monografias, dissertações, teses. Sendo esses nacionais e internacionais, que abordam a temática de lesões relacionadas à
prática da corrida de rua. A pesquisa desses trabalhos foi desenvolvida a partir dos bancos de dados relacionados ao Portal Capes,
como PubMed, Bireme, Scielo, Google Acadêmico, entre outros. Foram também utilizados livros que explanam sobre a corrida.
Com base no seguinte trabalho conclui-se então que uma abordagem preventiva e personalizada demonstra ser a melhor maneira
e mais segura de treinamento da corrida.
Palavras-chaves: corrida, corrida de rua, lesão, prevenção.
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A INFLUÊNCIA DA ESTABILIZAÇAO LOMBAR NA
LOMBALGIA CRONICA - UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
The influence of lumbar stabilization in chronic low back pain - A literature
review
Antonia Celia Rodrigues Cunha1, Sammya Pereira Leite Belo de Lima Maia2
1. Aluna da Faculdade Inspirar
2. Aluna da Faculdade Inspirar

RESUMO
A dor lombar é uma das alterações musculoesqueléticas mais comuns nas sociedades industrializadas onde se caracteriza por
uma síndrome incapacitante, dor, muitas vezes tendo início impreciso com período de melhora e piora. O transverso do abdome
foi considerado um estabilizador da coluna lombar sendo o principal músculo afetado na lombalgia, perdendo sua função tônica
e é o primeiro a ser ativado durante o movimento dos membros, sendo fundamental para estabilização segmentar. Em estudos são
observados que pacientes com dor lombar crônica apresentam sedentarismo, associada a hipotrofias, além de déficits de propriocepção e equilíbrio. A eﬁcácia de exercícios especíﬁcos para o transverso do abdômen, em comparação a exercícios gerais e terapia
manipulativa espinhal em pacientes com dor lombar crônica mostra que o efeito do exercício de controle motor na redução da dor
foi maior em comparação com os outros grupos e houve ainda uma correlação signiﬁcativa entre o recrutamento moderado do
transverso abdominal e diminuição da incapacidade, demonstrando assim mais uma vez a importância da ação deste músculo na
estabilidade da coluna lombar. Portanto, exercícios especíﬁcos que promovem a contração independente dos músculos profundos
do tronco, co-contracão do transverso do abdômen e multíﬁdo têm sido demonstrado ter efeitos benéﬁcos na redução da dor e
incapacidade em pacientes com lombalgia crônica. A pesquisa foi realizada através de levantamento bibliográfico, em fontes como
MEDLINE, PUBMED, BIREME e SCIELO, no período de 2002 a 2013, sendo a busca realizada através das palavras-chaves
lombalgia crônica, transverso do abdome, estabilização lombar, fisioterapia. Foram selecionados artigos que tinham interesse
para o objetivo proposto, discutir estabilização lombar, o papel do transverso do abdome, a importância da fisioterapia trabalhar
esse músculo para melhoria das condições de pacientes com lombalgias crônicas, os quais foram lidos cuidadosa e criticamente,
sendo identificadas, sendo excluídos estudos com baixo grau de evidência científica e/ou publicados antes de 2002.
Palavras-chaves: lombalgia crônica, transverso do abdome, estabilização lombar, fisioterapia.
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A INFLUÊNCIA DO DESEQUILÍBRIO MUSCULAR NA
INCIDÊNCIA DE LESÕES DE MEMBROS INFERIORES NO
FUTEBOL DE CAMPO
The influence of muscle imbalance in the incidence of lower limb injuries on
soccer
Cristiana Luzia Bona Joséfi1, Andersom Ricardo Fréz2
1. Fisioterapeuta (Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTTRO. Guarapuava, PR – Brasil.)
cris.josefi@gmail.com
2. Mestre em Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação (Universidade Estadual de Campinas – Unicamp), Professor do Departamento de Fisioterapia (Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO. Guarapuava, PR – Brasil) andersom_frez@yahoo.com.br

RESUMO
O futebol é um dos esportes mais praticados e apresenta um alto índice de lesões, principalmente nos membros inferiores.
Um dos fatores que parece contribuir para esse alto índice de lesões é o desequilíbrio muscular. O presente estudo buscou verificar,
por meio de uma revisão da literatura, a influência do desequilíbrio muscular na incidência de lesões no futebol de campo. Foram
consultadas as bases de dados PubMed, CINAHL, SportDiscus e Lilacs, utilizando os descritores muscle imbalance e soccer.
Foram incluídos seis artigos, em inglês e português, que versavam sobre desequilíbrio muscular e lesões de membros inferiores
no futebol. Pôde-se concluir que o desequilíbrio muscular associado a outros fatores, representa um risco para o desempenho
dos atletas, mas não aparece como causa primária de lesão.
Palavras-chaves: desequilíbrio muscular, lesão muscular, futebol.
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ENTORSE DE TORNOZELO E FISIOTERAPIA: REVISÃO DE
LITERATURA
Ankle sprain and physical therapy: literature review
Douglas Vizzu Nobre1, Rosana Rox2, Elias Nasrala Neto3
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3. Inspirar Cuiabá/Docente/Diretor (Faculdade Inspirar – Unidade Cuiabá/MT/Brasil) – enasrala@yahoo.
com.br

RESUMO
O entorse de tornozelo ocorre em conseqüência de um estiramento ou ruptura de ligamentos que estabilizam a articulação,
sendo uma lesão musculoesqueléticas comumente encontrada na população. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão assistemática de literatura, a fim de identificar e agrupar informações sobre o papel desempenhado pela fisioterapia no tratamento de
pacientes acometidos por entorse de tornozelo.Foi realizada uma revisão da literatura usando as bases de dados Medline e Scie¬lo.
Os textos foram checados e separados conforme os critérios de inclusão e exclusão. De um total de 21 artigos incluídos, 16 foram
ex¬cluídos após a aplicação dos critérios de inclusão e ex¬clusão citados na metodologia, resultando em 05 artigos utilizados
para a revisão biblio¬gráfica. O repouso, aplicação de gelo, elevação e proteção articular consiste no tratamento inicial para essas
lesões. O uso de estimulação de alta voltagem e terapia com vibração são tratamentos promissores para as entorses de tornozelo na
fase aguda.Os resultados apontaram a fisioterapia como tratamento de suma importância para a reabilitação funcional do paciente.
Palavras-chaves: entorse, tornozelo, fisioterapia.
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MOBILIZAÇÃO NEURAL NO GANHO DA AMPLITUDE DE
MOVIMENTO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Neural Mobilization in grain range of movement:A systematic review
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RESUMO
A mobilização neural (MN) é uma técnica cujo objetivo principal é restaurar o movimento e a elasticidade do Sistema
Nervoso (SN), promovendo o retorno as suas funções fisiológicas, reduzindo, assim, os quadros sintomáticos. (1) O presente
trabalho utiliza o referencial da pesquisa bibliográfica, entendida como o ato de indagar e de buscar informações sobre determinado assunto, através de um levantamento realizado em base de dados nacionais, com o objetivo de detectar o que existe de
consenso ou de polêmico no estado da arte da literatura. Com este propósito foi efetuada uma revisão das publicações na área de
saúde através da Biblioteca Virtual Bireme, tendo sido consultadas as bases de dados Medline e Scielo. Somente os artigos foram
selecionados, devido à sua maior circulação no meio acadêmico e profissional. Assim, as dissertações e teses não compuseram o
acervo. O período da pesquisa foi de 2001 a 2013. A maior parte dos estudos aponta que as técnicas de mobilização neural têm
efeito positivo no ganho de amplitude de movimento. Os estudos relatam também outros benefícios da técnica como melhora da
flexibilidade e alivio do quadro álgico.
Palavras-chaves: mobilização neural, amplitude, movimento.
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INCIDÊNCIA DE LOMBALGIA NO TRABALHADOR DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Low back pain affecting construction worker
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RESUMO
Introdução: A construção civil é um ramo de atividade que emprega um grande contigente de mão-de-obra em todo o mundo,
principalmente daquela semi-qualificada. A importância deste setor no contexto ao qual está inserida, face às profundas transformações econômicas e sociais faz com que a construção civil estabeleça novas estratégias em busca da qualidade. Os elevados
custos indiretos das questões que envolvem a segurança e saúde alertam para o volume de recursos desperdiçados cada vez que
ocorre um acidente. Neste contexto desenvolve-se a ergonomia, a partir dos anos 40, durante a II Guerra Mundial. Ergonomia esta
voltada aos estudos das lesões por esforços repetitivos - LER, atualmente renomeadas de distúrbios osteomusculares relacionados
ao trabalho - DORT, que constituem problemas relacionados às patologias do trabalho. Os distúrbios musculoesqueléticos mais
encontrados em trabalhadores é a lombalgia definida como uma condição dolorosa, localizada na região inferior do dorso, em
uma área situada entre o último arco costal e a prega glútea, e que pode ou não ser acompanhada de dor ciática. Metodologia: Este
trabalho é uma revisão de literatura assistemática, realizada no período de janeiro de 2012 a junho de 2013. Resultado e Discussão:
Vários estudos têm mostrado ser a atividade de construção civil àquela que possui uma das maiores incidências de lombalgia. A
lombalgia é o sintoma mais prevalente das LER/DORT nas sociedades industrializadas, representando 70% dos afastamentos do
trabalho. Afetando de 80 a 90 % da população em algum momento de suas vidas e é um importante problema socioeconômico,
uma vez que consiste na causa mais frequente de morbidade e incapacidade em adultos jovens. Considerações Finais: A alta prevalência de lombalgia encontrada neste estudo e sua relação com determinados fatores ocupacionais, como manuseio de carga,
adoção de posturas estáticas de flexão do tronco por longos períodos de tempo e movimentos repetitivos de flexão associada à
rotação do tronco, sugere que medidas de controle e estratégias de intervenção no ambiente de trabalho são necessárias.
Palavras-chaves: construção civil; LER/DORT; ergonomia; lombalgia.
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ALONGAMENTO DOS MÚSCULOS DA REGIÃO LOMBO
PÉLVICA E SUA EFETIVIDADE NA PREVENÇÃO DA
LOMBALGIA EM CICLISTAS: UMA REVISÃO DE
LITERATURA
Lower back stretch and its effectiveness in low back pain prevention in
cyclists: a review of the literature

Mary Luz Torrez Laura1, Denise da Vinha Ricieri2
1. Acadêmica do curso de Pós-Graduação em Fisioterapia em Traumatologia e Esportiva (Inspirar-centro
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RESUMO
A dor lombar é um problema recorrente entre os ciclistas de alto nível o qual tem diferentes causas que na maioria dos
estudos se descreve os fatores que a produzem, e poucos atingem como preveni-las. O objetivo do presente estudo foi analisar
as evidencias de que o alongamento dos músculos que compõem a região lombo pélvica previnem a lombalgia em ciclistas,
considerando artigos da base de dados Pubmed, Periódico Capes, Lilacs, Artigos Uol, Google acadêmico, publicados desde o
ano 2000 a 2013; onde se acharam 2735 artigos e só foram utilizados 24 dos quais se concluem que o alongamento dos músculos
mais utilizados neste esporte, antes da atividades física em ciclistas é uma pratica pouco utilizada como prevenção da lombalgia
porque seria um fator que diminui o rendimento do atleta.
Palavras-chaves: lombalgia, ciclismo, alongamento.
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TRAUMA POR ARMA DE FOGO: FRATURA DO RÁDIO, UM
ESTUDO DE CASO
Trauma by firearms: radio fracture, a case study
Gerys Dugonsky1, Eunice Tockers2
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RESUMO
Balística é a ciência que estuda o movimento de um projétil através do cano de uma arma de fogo, sua trajetória no ar e
quando atinge o alvo. Quando um projétil atinge o corpo humano, sua energia cinética se transforma na força que afasta os tecidos
e determina o grau da lesão, quanto maior a dissipação da energia cinética maior o grau de acometimento da lesão. Nessa pesquisa demonstraremos o resultado do tratamento fisioterápico de fratura de antebraço, mais precisamente fratura da extremidade
proximal do rádio causada por um projétil de arma de fogo de alta energia, utilizando técnicas de fisioterapia como alongamentos
e cinesioterapia. Método: Foi realizado um estudo de caso com paciente do sexo masculino, 38 anos que apresentava fratura proximal de rádio do lado direito causado por arma de fogo. O paciente iniciou tratamento na 5º semana pós operatório apresentando
cicatriz em região do braço e antebraço direito, alteração de sensibilidade, arco de movimento diminuído e doloroso e perca de
força muscular.
Palavras-chaves: arma de fogo, trauma, fratura de rádio, fisioterapia.
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A INCIDÊNCIA DE ENTORSE DE TORNOZELO EM
ESPORTISTAS: UMA REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA
The incidence of ankle sprain in athletes: a literature review
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2. Fisioterapeuta e Professor da Faculdade Inspirar Unidade Balneário Camboriú SC Brasil

RESUMO
O presente artigo realiza uma revisão bibliográfica acerca de um conjunto selecionado trabalhos que versam acerca do acometimento de entorse de tornozelo em esportistas a partir de referência a dados primários. Nesse sentido, se realiza-se um esforço
comparativo para entender as diferenças e aproximações possíveis entre os casos relatados, a partir dos parâmetros definidos pela
idade, sexo e tipo de atividade esportiva.
Palavras-chaves: entorse, tornozelo, esporte, lesões.
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RESUMO
Espondilite Anquilosante (EA) é uma doença inflamatória crônica, progressiva, autoimune, que acomete o eixo axial de
forma ascendente. Caracteriza-se, principalmente, por dor e rigidez articular, o que implica em importantes limitações funcionais e
o comprometimento da qualidade de vida do paciente. Acomete em média 1% da população mundial e ocorre com mais freqüência
nos indivíduos do sexo masculino. Esse estudo teve como objetivo principal demonstrar a atuação e a importância do tratamento
fisioterapêutico na EA, através de pesquisa em base de dados. Com isso, pode-se comprovar que o tratamento fisioterapêuticos
é essencial e necessário para a promoção da saúde e qualidade de vida desses pacientes, uma vez que atua na prevenção da dor e
deformidades, redução dos sintomas e aumento da capacidade funcional.
Palavras-chaves: espondilite anquilosante, fisioterapia, tratamento, exercício, reabilitação.
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RESUMO
A Síndrome femoropatelar (SPF) é uma das condições mais frequentes na prática das clínicas dos fisioterapeutas, apresenta-se como uma dor anterior difusa no joelho ou retropatelar. Apesar da elevada prevalência, os seus mecanismos fisiopatológicos
encontram-se por explicar e a utilização do taping patelar associado ao tratamento da SFP para diminuição da dor aplicado na
correção da patela dentro da tróclea femural e facilitar a intensidade e recrutamento do músculo vasto medial oblíquo (VMO). O
objetivo deste trabalho é observar a diferença na duração da algia patelar e melhora funcional com aplicação do método taping
em forma de asterisco sobre a patela promovendo um afastamento das áreas de contato e diminuindo o estresse articular. Foi
realizado um ensaio clínico, analítico, experimental, longitudinal, controlado, não randomizado. A técnica do taping patelar foi
em forma de * (asterisco), conhecida como abertura de espaço, realizada com o joelho em 45º de flexão posicionando a base do
tape sobre a patela tensionando 80% das laterais da fita. O estudo contou com a participação de 6 amostras experimentais do sexo
feminino com a média de idade de 26,83 anos, em relação a redução da dor, a média da EVA (escala de dor analógica) inicial foi
7,83 e final de 4,33 pontos, a frequência de dor reduziu 4,16 pontos e a intensidade da dor a diferença foram 3,5 pontos de queda. Concluiu-se que o uso do Kinesio Tape é eficaz na redução da dor na síndrome femoropatelar (SFP), mas, não tem impacto
significativo na funcionalidade dos indivíduos.
Palavras-chaves: síndrome femoro patelar, método taping, taping patelar.
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PILATES NO TRATAMENTO DA LOMBALGIA
Pilates in the treatment of low back pain
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RESUMO
Sabe-se que a dor lombar possui índice estatístico alto se tratando de ocorrência e incapacidade, contribuindo para problemas biomecânicos e desequilíbrios osteomioarticulares da coluna vertebral e/ou membros. O Pilates consiste em um método de
condicionamento físico que utiliza equipamentos especificamente desenvolvidos para trabalhar a funcionalidade do corpo através
de alongamentos e fortalecimento muscular, buscando o equilíbrio entre corpo e mente. O presente estudo consistiu em uma
revisão bibliográfica de literatura objetivando reunir, avaliar e sintetizar os benefícios do Pilates em indivíduos com lombalgia.
Como resultado se constatou que por possuir exercícios direcionados que respeitam a individualidade e os limites de cada um, o
Pilates é muito indicado em qualquer fase de reabilitação das lombalgias, promovendo recuperação e evitando recidivas, trazendo
aspectos positivos em relação à dor e qualidade de vida. Porem poucos estudos e com amostras pequenas foram encontrados na
literatura, sugerindo que mais precisa ser estudado a respeito do tema.
Palavras-chaves: lombalgia, pilates.
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RESUMO
O voleibol tem sido um esporte de constante mudanças sempre buscando melhores desempenhos e resultados dos atletas
que o praticam. Para isto a intervenção da fisioterapia é de muita valia, visto que as práticas podem auxiliar na melhoria dos
resultados seja de modo preventivo ou na reabilitação de lesões. Neste estudo foi feito umapesquisa bibliográfica, na plataforma
online LILACS, restringindo a pesquisa a artigos do período entre 2003 e 2014. Buscaram-se trabalhos que tratem desta temática para concluir se a fisioterapia no voleibol é realmente eficaz. A pesquisa na plataforma LILACS, trouxe 7 artigos com as
palavras chave“Eficácia”, “Fisioterapia”, “Saúde do atleta” e “Voleibol” usadas como parâmetro de seleção, sendo que houve
análise separada para os artigos que tratam de lesões no esporte ou no voleibol e artigos que tratam da fisioterapia no voleibol.
Como resultados 3 artigos tinham a temática sobre lesões e 4 artigos trataram sobre fisioterapia no voleibol. Foi possível verificar
que todos os artigos concluíram que a intervenção da fisioterapia nos atletas de voleibol é sempre benéfica.Nenhum artigo desta
pesquisa aponta prejuízos aos atletas por uso de fisioterapia. Muito pelo contrário, as práticas utilizadas nas lesões do voleibol
somente reabilitaram o atleta ou até mesmo tiveram caráter preventivo, transformando o desempenho final.
Palavras-chaves: voleibol, eficácia, fisioterapia, atleta.
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The influence of lumbar stabilization in chronic low back pain - a literature
review
Antonia Celia Rodrigues Cunha1, Sammya Pereira Leite Belo de Lima Maia2
1. Aluna da Faculdade Inspirar;
2. Aluna da Faculdade Inspirar.
RESUMO
A dor lombar é uma das alterações musculoesqueléticas mais comuns nas sociedades industrializadas que se caracterizam de
diversas formas, tais como: síndrome, incapacitante e dor, muitas vezes tendo início impreciso, com período de melhora e piora.
O transverso do abdome foi considerado um estabilizador da coluna lombar, sendo o principal músculo afetado na lombalgia,
perdendo sua funão tônica e sendo o primeiro a ser ativado durante o movimento dos membros, fundamental para a estabilização
segmentar. Em estudos são observados que pascientes com dor lombar crônica apresentam sedentarismo associado a hipertrofias,
além de déficits de propriocepção e equiblíbrio. A eficácia de exercícios específicos para o transverso do abdome em comparação
a exercícios gerais e terapia manipulativa espinhal, em pascientes com dor lombar crônica, mostram que o efeito do exercício
de controle motor na redução da dor foi maior em comparação a outros grupos, houve ainda uma correlação significativa entre
o recrutamento moderado do transverso abdominal e a diminuição da incapacidade, demonstrando assim, mais uma vez, a importância da ação deste músculo na estabilidade da coluna lombar. Portanto, exercícios específicos que comprovem a contração
independente dos músculos profundos do tronco, com contração do transverso do abdome e multifido têm demonstrado efeitos
benéficos na redução da dor e incapacidade em pacientes com lombalgia crônica. A pesquisa foi realizada através de levantamento
bibliográfico, em fontes como MEDLINE, PUBMED, BIREME e SCIELO, no período de 2002 à 2013, sendo a busca realizada
através das palavras-chaves lombalgia crônica, transverso do abdome, estabilização lombar, fisioterapia. Foram selecionados
artigos que tinham interesse para o objetivo proposto, qual seja, discutir estabilização lombar, o papel do transverso do abdome,
a importância da fisioterapia trabalhar esse músculo para melhoria das condições de pacientes com lombalgias crônicas, os quais
foram lidos cuidadosa e criteriosamente, sendo identificados e excluídos estudos com baixo grau de evidência científica e/ou
publicados antes de 2002.
Palavras-chaves: lombalgia crônica, transverso do abdome, estabilização lombar, fisioterapia.
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A PREVALÊNCIA DAS LESÕES DE JOELHO EM
JOGADORES DE FUTEBOL
The prevalence of knee injuries in football players
Felipe Viana Xavier1, Israel Pedro Junior2, Luiz Martins Junior3
1. Acadêmico da pós graduação lato sensu em fisioterapia em ortopedia, traumatologia e desportiva da
INSPIRAR Unidade Curitiba, PR, BRASIL.
E-mail: felipe-lhp-90@hotmail.com
2. Acadêmico da pós graduação lato sensu em fisioterapia em ortopedia, traumatologia e desportiva da
INSPIRAR Unidade Curitiba, PR, BRASIL.
E-mail: Ipjr@live.com
3. Professor Orientador da pós graduação lato sensu em fisioterapia em ortopedia, traumatologia e desportiva da INSPIRAR Unidade Curitiba, PR, Brasil.
E-mail: luiz.martinsjr@hotmail.com

RESUMO
O futebol é o esporte mais praticado no mundo estando presente em todas as classes sociais e por se tratar de uma atividade
simples pode ser jogado por qualquer pessoa em diversos tipos de pisos. Mas esse esporte também expõe os seus praticantes a
diversas lesões que acometem vários praticantes durante a atividade. O joelho por sua vez acaba por ser uma das articulações
mais acometidas por causa de seu trabalho de apoio e movimentos restritos por um complexo sistema musculo ligamentar que
restringe os movimentos dessa articulação. A entorse do joelho acaba se destacando como a principal causa de lesões ligamentares
que acabam afastando os praticantes desse esporte por alguns meses, muitas vezes necessitando passar por intervenção cirúrgica
e passando por vários meses por sessões de fisioterapia para reabilitação do joelho.
Palavras-chaves: joelho, entorse, futebol.
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O RESULTADO DA INCLUSÃO DOS EXERCÍCIOS DE
CODMAN NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DO IMPACTO:
UMA REVISÃO DE LITERATURA
The result of years of inclusion in the treatment of codman syndrome of
impact

Hérica Vanessa Teixeira Lima¹, Karla Adryana Diniz Meireles²
1. Faculdade Inspirar/Fortaleza-CE/Brasil /hericavtl@hotmail.com
2. Faculdade Inspirar/Fortaleza-CE/Brasil /karladmeireles@gmail.com

RESUMO
O presente estudo procurou, por meio de uma revisão bibliográfica, colocar em evidência a eficácia da inclusão dos exercícios de Codman no tratamento da síndrome do impacto, associados á cinesioterapia.. Foi realizado uma pesquisa baseado na
literatura através de livros, revistas científicas e pesquisa em sites de busca como o Scielo, Bireme, Lilacs coletando material
bibliográfico compreendido entre os anos de 1995 até 2011, através dos descritores: exercícios de codman, fisioterapia, síndrome
do impacto, tratamento. O método de Codman foi incluído nesse estudo, associado a cinesioterapia como forma de tratamento
para o alívio do quadro álgico, melhora da amplitude de movimento e ganho de flexibilidade. E pode-se concluir que a inclusão
dos exercícios pendulares de Codman no tratamento fisioterápico auxilia na diminuição da dor e restauração da amplitude de
movimento do ombro após uma lesão ou cirurgia. Devido à escassez de estudos sobre os exercícios de Codman na síndrome do
impacto, é imprescindível que novos estudos sejam realizados a fim de esclarecer quanto às respectivas aplicações funcionais
terapêuticas e estabelecer pilares científicos mais fidedignos acerca deste assunto.
Palavras-chaves: exercícios de codman, fisioterapia, síndrome do impacto, tratamento.
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MÉTODO PILATES E SUA IMPORTÂNCIA NO
TRATAMENTO DA CONDROMALÁCIA PATELAR: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
Pilates method and its importance in the treatment of chondromalacia
patella: literature review

Joceane Angelim Barbosa1, Viliane de Quadros Fernandes2
1. Aluna da Faculdade Inspirar - Pós-graduação em Ortopedia e Traumatologia Desportiva
2. Aluna da Faculdade Inspirar - Pós-graduação em Ortopedia e Traumatologia Desportiva

RESUMO
O complexo articular do joelho é composto por estruturas estabilizadoras (estáticas e dinâmicas) que são submetidas a
constantes impactos ao longo do dia. A atividade física irregular e o excesso de peso são exemplos de sobrecarga impostas a esta
articulação, que ao longo dos anos pode predispor a lesões. Muitas situações podem provocar o amolecimento ou ate mesmo o
desgaste da cartilagem do complexo femuropatelar. A condromalácia patelar é uma doença degenerativa que acomete a cartilagem
da patela. Entre as possíveis causas, está o desalinhamento patelar, causado por desequilíbrios na musculatura do quadríceps e os
micro traumatismos de repetição, presentes em esportes de impacto. O Pilates, criado pelo alemão Joseph Pilates é um sistema completo de exercícios, que se destaca pela integração do corpo e mente, buscando fortalecer o corpo como um todo, visando melhorar
a capacidade respiratória, aliviar dores e criar consciência corporal, livrando as articulações de sofrerem impacto e sobrecarga,
como acontece em outros treinos físicos. No método Pilates, verificaremos sua contribuição no tratamento da sintomatologia da
condromalácia patelar. Este trabalho teve como base pesquisa eletrônica para coletar os artigos disponíveis envolvendo o Pilates
e sua importância na reabilitação, em especial da patologia em evidencia.
Palavras-chaves: Pilates; Condromalácia Patelar; Reabilitacão.
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AVALIAÇÃO DA POSIÇÃO DO PÉ COM A
BAROPODOMETRIA ELETRÔNICA EM UNIVERSITÁRIAS
JOGADORAS DE VOLEIBOL E SUA CORRELAÇÃO COM A
INCIDÊNCIA DE LESÕES DE MEMBROS INFERIORES
Evaluation of the position of the foot with the foot in electronic
baropodometry college volleyball and correlate with the incidence of lower
limb injuries

Heleno Lima de Quadros¹, Tayara Souza Rost², César Abs da Cruz de Agosto³
1. Fisioterapeuta,Pós-graduando em Fisioterapia e Ortopedia,Traumatologia e Desportiva (Faculdade
Inspirar/Porto Alegre/Rio Grande do Sul/Brasil)´, helenolq52@hotmail,com.
2. Fisioterapeuta,Pós-Graduanda em Fisioterapia em Ortopedia,Traumatologia e Desportiva (Faculdade
Inspirar/Porto Alegre/Rio Grande do sul/Brasil),tayararost.87@gmail.com.
3. Orientador,Fisioterapeuta e Educador Físico pelo IPA;Especialista em Ciência do Esporte-UFRGS; Título de especialista em fisioterapia pela SONAFE – Sociedade Nacional de Fisioterapia
Esportiva,cesarabsdagosto@gmail.com

RESUMO
Introdução: Analisar os tipos de pés e sua correlação com as lesões de membros inferiores Objetivo: Verificar se o posicionamento alterado dos pés pode ser um fator etiológico para a incidência e recorrência de lesões de membros inferiores. Métodos:
Foram avaliados 12 atletas, entre 18 e 29 anos de idade do sexo feminino. Foi utilizado um questionário a respeito da prática
desportiva e uma plataforma de baropodometria eletrônica para a avaliação quantitativa do tipo de pé. Resultados: Não houve
significância estatística quando se tentou correlacionar tipo de pé com incidência de lesões de membros inferiores. Conclusão:
Os resultados obtidos não mostraram significância estatística na correlação entre os tipos de pés com a incidência e recorrência
de lesões de membros inferiores.
Palavras-chaves: tipos de pé, baropodometria e voleibol.
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA LOMBALGIA
GESTACIONAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Physical therapy back pain in pregnancy: literature review

Fernanda Roever Carboni¹, Karla Graziely Verdim Eggert Werner1, Alisson Guimbala dos Santos
Araujo2
1. Fisioterapeuta, Pós graduanda em Ortopedia e Traumatologia. Faculdade Inspirar Balneário Camboriú SC - Brasil, e-mail: fernanda-roever@bol.com.br / karlajve@yahoo.com.br
2. Fisioterapeuta, Especialista em Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica. Mestre em Ciências do Movimento Humano - Udesc. Supervisor do Ambulatório de Disfunções Músculo-esqueléticas da Faculdade Guilherme Guimbala - Joinville – SC – Brasil, e-mail: ags.araujo@bol.com.br

RESUMO
A lombalgia gestacional é uma das principais queixas durante a gestação, podendo ser considerada um dos fatores que
levam aos desconfortos e possíveis limitações funcionais. Diante disso, a fisioterapia tem se mostrado eficaz no tratamento da
lombalgia gestacional e exerce um papel fundamental para reduzir este sintoma que interfere na qualidade de vida destas mulheres. O objetivo da pesquisa foi verificar os tratamentos fisioterapêuticos na lombalgia gestacional tendo como método uma
revisão bibliográfica de artigos científicos, realizada a partir de pesquisa em bases eletrônicas como SciELO, BIREME e PubMed
no período de 2004 a 2014 em língua portuguesa e inglesa. Foram excluídos artigos inferiores há dez anos e que não apresentavam descrição metodológica proposta. Os resultados encontrados foram cinquenta e sete artigos científicos, sendo incluídos na
revisão seis artigos que utilizaram como técnica de tratamento fisioterapêutico na lombalgia gestacional a hidroterapia, Pilates,
cinesioterapia e RPG (reeducação postural global). Concluiu-se que, todos os métodos fisioterapêuticos estudados confirmaram
os benefícios no tratamento da lombalgia gestacional.
Palavras-chaves: dor lombar, gravidez, reabilitação.
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O RESULTADO DA INCLUSÃO DOS EXERCÍCIOS DE
CODMAN NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DO IMPACTO:
UMA REVISÃO DE LITERATURA
The result of years of inclusion in the treatment of codman syndrome of
impact: literature review

Hérica Vanessa Teixeira Lima¹, Karla Adryana Diniz Meireles²
1. Faculdade Inspirar/Fortaleza-CE/Brasil /hericavtl@hotmail.com
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RESUMO
O presente estudo procurou, por meio de uma revisão bibliográfica, colocar em evidência a eficácia da inclusão dos exercícios de Codman no tratamento da síndrome do impacto, associados á cinesioterapia.. Foi realizado uma pesquisa baseado na
literatura através de livros, revistas científicas e pesquisa em sites de busca como o Scielo, Bireme, Lilacs coletando material
bibliográfico compreendido entre os anos de 1995 até 2011, através dos descritores: exercícios de codman, fisioterapia, síndrome
do impacto, tratamento. O método de Codman foi incluído nesse estudo, associado a cinesioterapia como forma de tratamento
para o alívio do quadro álgico, melhora da amplitude de movimento e ganho de flexibilidade. E pode-se concluir que a inclusão
dos exercícios pendulares de Codman no tratamento fisioterápico auxilia na diminuição da dor e restauração da amplitude de
movimento do ombro após uma lesão ou cirurgia. Devido à escassez de estudos sobre os exercícios de Codman na síndrome do
impacto, é imprescindível que novos estudos sejam realizados a fim de esclarecer quanto às respectivas aplicações funcionais
terapêuticas e estabelecer pilares científicos mais fidedignos acerca deste assunto.
Palavras-chaves: exercícios de codman, fisioterapia, síndrome do impacto, tratamento.
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CAPSULITE ADESIVA DO OMBRO: TRATAMENTO
FISIOTERAPEUTICO
Adhesive Capsulitis of Shoulder: Physiotherapeutic treatement

Tiago Henrique Souza Nobre1, Elias Nasrala Neto2
1. Pós Graduando em Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Desportiva pela Faculdade Inspirar
Cuiabá/MT – tiago_nobre2@hotmail.com
2. Doutor Professor da Faculdade Inspirar Cuiabá/MT – enasrala@yahoo.com.br

RESUMO
Introdução: A Capsulite Adesiva do Ombro (CAO) ou “ombro congelado” são termos usados para denominar a rigidez
articular fibrosa da articulação glenoumeral. É dentre as síndromes dolorosas do ombro, a que mais tem controvérsias, tanto do
ponto de vista diagnóstico como terapêutico. Ainda se desconhece a causa, porém a imobilização, trauma, cardiopatias, doenças
pulmonares, reação a medicações são considerados fatores pré disponentes. Metodologia: Este trabalho é uma revisão de literatura
assistemática, realizada no período de abril de 2013 a abril de 2014, na qual foram consultados livros e realizada a busca de artigos
científicos nos bancos de dados da Bireme, através das fontes Lilacs, Scielo e Medline (2000 a 2014). Resultado: Dos artigos
analisados, os selecionados quanto ao tratamento da CA foram: mobilizações, manipulação, cinesioterapia, eletroestimulação
neuromuscular transcutânea, crioterapia, ultrassom, exercícios de codman, exercícios de alongamento e fortalecimento. Discussão:
Existe uma variedade de tratamentos disponíveis para a CAO, e que vem sendo defendidas por diversos autores. A Fisioterapia
tem se mostrado muito i¬¬mportante nesta patologia, principalmente para retirar a dor, melhorar o arco de movimento e melhorar
a força muscular. Conclusão: No presente estudo podemos concluir que é de extrema importância à intervenção fisioterapêutica
para minimizar a sintomatologia da capsulite adesiva do ombro.
Palavras-chaves: capsulite adesiva do ombro, ombro congelado, fisioterapia.
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Capítulo XIV

OSTEOPATIA
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VERIFICAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE LESÃO SACRAL EM
PACIENTES COM LOMBALGIA
Verification of the prevalence of sacral injury in patients with pain lumbar

Rosângela Ribas da Silva¹, Vanessa Zanin², Leo B. Ribeiro³
1. Fisioterapeuta Pós-graduada em Osteopatia Clínica Inspirar /Curitiba. Email: zanribas@yahoo.com.br.
2. Fisioterapeuta Pós-graduada em Osteopatia Clínica Inspirar/Curitiba. Email: vanemzanin@hotmail.
com.
3. Fisioterapeuta Formação em Osteopatia Escuela de Madrid/ Campinas. Email: osteopatialeo@gmail.
com.

RESUMO
A dor lombar é um problema que abrange uma porção significativa da população, devido a isso se tornam necessários estudos relacionados com o caso. Sabendo-se que o sacro está intimamente ligado à coluna lombar e que a Disfunção da Articulação
Sacral tem grande participação na lombalgia levantou-se a hipótese de que a prevalência de lesão sacral na lombalgia seria alta.
Baseado nesses fatos é que esse estudo tem por objetivo verificar a prevalência de lesão sacral em pacientes com lombalgia,
através de testes de mobilidade.
Palavras-chaves: lesão sacral, lombalgia, testes de mobilidade.
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RESUMO
A dor lombar é um problema que abrange uma porção significativa da população, devido a isso se tornam necessários estudos relacionados com o caso. Sabendo-se que o sacro está intimamente ligado à coluna lombar e que a Disfunção da Articulação
Sacral tem grande participação na lombalgia levantou-se a hipótese de que a prevalência de lesão sacral na lombalgia seria alta.
Baseado nesses fatos é que esse estudo tem por objetivo verificar a prevalência de lesão sacral em pacientes com lombalgia,
através de testes de mobilidade.
Palavras-chaves: lesão sacral, lombalgia, testes de mobilidade.
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INFLUÊNCIA DA MANOBRA OSTEOPÁTICA DE ILÍACO NO
ALONGAMENTO DA CADEIA POSTERIOR
The influence of the iliac osteopathic manipulation on the posterior muscle
group extension

Roge A. Valduga Filho1; Kaila Pozza2; Danúbia Keller Medeiros3, Mauro Gemelli4, Luciana Costa5
1. Aluno da Faculdade Inspirar;
2. Aluno da Faculdade Inspirar;
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4. Orientador
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RESUMO
A cadeia posterior é um sistema contínuo de tecido conjuntivo (fáscias) que afeta diretamente a mobilidade corporal e
a qualidade de vida das pessoas. A pelve, a qual inclui os ilíacos e o sacro, frequentemente apresenta na avaliação osteopática
disfunções que afetam a flexibilidade. O objetivo desta pesquisa é avaliar se as manobras de manipulação osteopática com thrust
para ilíaco influenciam no alongamento da cadeia posterior em indivíduos saudáveis. Metodologia: A pesquisa teve características quali-quantitativa, semi-experimental não randomizada, com acompanhamento transversal. A amostra foi composta por 44
indivíduos com idade entre 19 e 58 anos (±37anos). Os participantes responderam a um questionário com questões pessoais e
relacionadas à prática de atividade física e dor. A avaliação da articulação sacro-ilíaca foi realizada através do teste de mobilidade
de Gillet, enquanto a flexibilidade da cadeia posterior foi avaliada através do Teste de Sentar e Alcançar (TSA) com o Banco
de Wells antes e após a manobra osteopática de ilíaco. O estudo teve aprovação no Comitê de Ética sobre o parecer nº 234.165.
Resultados: Entre os 44 avaliados, 42 apresentaram ganho no alongamento após manipulação osteopática de ilíaco. Os dois indivíduos que não tiveram ganho, mantiveram o mesmo valor de alongamento. A média inicial de todos os indivíduos no TSA foi de
22,64 ±7,65cm, após a manipulação a média de todos os indivíduos ficou em 25,44 ±7,32cm. O estudo apresentou significância
estatística p=0,001 em relação às manobras osteopáticas de ilíaco no alongamento da cadeia muscular posterior. Conclusão: A
manipulação osteopática de disfunções no ilíaco causou uma melhora no alongamento da cadeia posterior que se mostrou estatisticamente significativa em 95,5% dos indivíduos estudados.
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COMPARAÇÃO DA ABERTURA DE BOCA, ANTES E APÓS
MANOBRA GLOBAL DE CERVICAL ALTA, MEDIANTE AS
DISFUNÇÕES ENCONTRADAS
Comparison of mouth opening before and after high cervical global
manipulation, through dysfunction found

Janderson N. P. da Silva1, Graciela Missau2, Kael R. Katzwinkel3
1. Aluno da Faculdade Inspirar;
2. Aluna da Faculdade Inspirar;
3. Aluno da Faculdade Inspirar.

RESUMO
O mundo moderno tomou seu próprio ritmo, impondo aos seres humanos uma rotina cada dia mais estressante juntamente
a isso veio inúmeras desordens físicas, mentais, e funcionais. Dentre as funcionais, encontram-se tensões dos músculos da mastigação e da cervical podendo levar a alterações posturais, dores crônicas, e desordens da ATM (articulação temporo-mandibular),
sintomas que na grande maioria levam a uma diminuição da abertura da boca, podendo gerar um DTM (distúrbio temporo-mandibular). Um tema já bem abordado na osteopatia aborda a eficácia da manipulação de cervical alta na abertura da boca.
Este estudo objetivou avaliar se pacientes que apresentam alguma disfunção obteriam resultados diferentes daqueles que não
apresentam disfunção. Foram analisados 02 grupos: o grupo A composto por 20 pacientes sem disfunção e grupo B constituído
de 20 pacientes com disfunção, sendo estes lutadores de MMA, todos com idade entre 18 a 40 anos. Encontramos como resultado
da aplicação das técnicas osteopáticas entre os grupos A e B, uma média de aumento de abertura de boca de 0,2mm (±0,15) no
grupo A enquanto que no grupo B a média foi de 0,375mm (±0,25). Sendo assim, podemos afirmar que, o grupo B teve maior
resultado na amplitude da ADB (abertura de boca) em comparação ao grupo A, sendo estatisticamente significativa (p<0.05).
Concluindo que uma disfunção gera uma hipermobilidade, e que estes pacientes, por serem lutadores, sofreram a síndrome do
chicote, caso não sejam corrigidas as disfunções, mais tarde, esses lutadores poderiam desenvolver também disfunções de ATM,
DTM e ainda uma cervicalgia crônica.
Palavras-chaves: osteopatia, cervical, abertura de boca, ATM.
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ANÁLISE DOS EFEITOS DA TÉCNICA DE INIBIÇÃO DE
JONES NA MÚSCULATURA DE QUADRADO LOMBAR EM
LOMBALGIAS
The analysis of effects from the Jones technique of inhibition in quadratus
lumborum muscles in low back pain

Debora Lamoglia¹, Giseli Taucheck², Larissa Schafascheck³, Luciana Lopes Costa4
1. Faculdade Inspirar/ Acadêmica – Curitiba, PR, Brasil. E-mail: dradeboralamoglia@gmail.com
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3. Faculdade Inspirar/Acadêmica – Curitiba, PR, Brasil. E-mail: laraschafa@hotmail.com
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RESUMO
A lombalgia é um dos sintomas mais freqüentes das disfunções da coluna vertebral, tendo uma grande importância na incapacidade funcional. Por encontrar-se em constante tensão, a região lombar esta sujeita à interferência na biomecânica articular
através da contratura muscular, sendo o músculo quadrado lombar um grande causador destas disfunções. A técnica de inibição
de Jones é uma manobra posicional passiva realizada através da compressão da musculatura disfuncional, buscando a volta das
tensões originais. Este estudo teve como objetivo analisar o efeito da técnica de inibição de Jones na musculatura de quadrado
lombar em pacientes com lombalgias. Foram analisados 20 pacientes, com idade entre 20 a 50 anos, sendo estes divididos em
02 grupos, grupo A de intervenção, onde os pacientes foram submetidos a aplicação da técnica de Jones e o grupo B de controle
com a técnica placebo. Constatamos como resultado da aplicação da técnica osteopática uma diminuição do quadro álgico e do
desconforto na região lombar. Concluiu-se que a técnica de Jones tem aplicabilidade na diminuição do tencionamento muscular
e consequentemente na eliminação do quadro álgico, sendo assim eficaz no tratamento de lombalgias.
Palavras-chaves: contratura muscular, terapia manual, músculo quadrado lombar.
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Osteopathic treatment in tension headache and migraine:
Literature Review
Comparison of mouth opening before and after high cervical global
manipulation, through dysfunction found

Manola O. Valerio1, Nemora Dalla Líbera2, Francione Pissaia³, Mauro Gemelli4
1. Faculdade Inspirar/ Aluno de pós-graduação (Curitiba – PR - Brasil) manola_valerio@hotmail.com.
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3. Faculdade Inspirar/ Aluno de pós-graduação (Curitiba – PR - Brasil) francionepissaia@hotmail.com
4. Faculdade Inspirar/ Professor (Curitiba – PR - Brasil) mauro@eggo.com.br

RESUMO
Introdução: A cefaleia tensional é um sintoma que acomete cerca de 90% da população mundial, o que deve ser considerado
um sinal de alerta uma vez que pode apresentar consequência graves e comprometer a qualidade de vida. A classificação internacional das cefaleias às dividem em primárias e secundárias. As primárias estão divididas em cefaleias tensionais e migrânea
(enxaqueca). O tratamento osteopático visa liberação de estruturas envolvidas e por consequência alivio de sintomas. Objetivo:
Buscar evidências dos efeitos das técnicas osteopáticas em pacientes portadores de cefaleia tipo tensional e enxaqueca na literatura
através de um levantamento bibliográfico de artigos visando um direcionamento para a prática profissional. Métodos: Trata-se de
uma revisão de literatura baseada em artigos científicos encontrados nas bases de dados do PubMed, SciELO e PEDro, pesquisados nos periódicos nacionais e internacionais, especializados na área da saúde. O levantamento de dados foi realizado entre abril
e agosto de 2014, com publicações de 2004 a 2014. Resultados: Os artigos pesquisados em sua maioria evidenciam a eficácia da
intervenção osteopática na redução das crises, frequência, intensidade, duração da dor e ainda na melhora da qualidade de vida,
quando comparadas com outras técnicas como manobras miofasciais, exercícios domiciliares e terapia manual, ou ainda que só
utilizasse tratamento medicamentoso. Conclusão: O levantamento bibliográfico mostrou ser grande a carência em estudos relacionados à osteopatia no tratamento da cefaleia tensional e enxaqueca. Através de técnicas osteopáticas especificas, evidências
demonstram bons resultados nos tratamento das cefaleias.
Palavras-chaves: cefaleia tensional, enxaqueca, osteopatia.
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Capítulo XV

PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO MOTORA EM CRIANÇAS DE 3
ANOS
Analysis of evolution motor in children under 3 years
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RESUMO
O DNPM compreende a análise das respostas voluntárias da criança realizada frente a estímulos ambientais, que estão
diretamente ligadas à maturidade neurológica e estímulos externos. Muitos estudos tratam e descrevem os atrasos no DNPM e
pouco tem sido estudado sobre características de evolução do mesmo. Este artigo trata-se de um estudo descritivo exploratório,
que analisou o desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) em crianças de 3 anos através da Escala de Avaliação de Coelho,
1999. A pesquisa teve como objetivo identificar qual habilidade estava presente e mais evoluída nesta amostra. Foram analisadas
as avaliações das 11 crianças de 3 anos de idade que foram submetidas aos exames para a idade de 3 anos e para a idade de 4
anos. Assim, foi possível identificar quais domínios essas crianças mostraram uma maior resposta evolutiva. Como resultado, o
domínio que as crianças apresentaram um avanço significativo foi o equilíbrio estático, onde o percentual das crianças que completaram a prova foi de 90,9%, e na prova isolada o melhor resultado foi o teste de estereognosia com 100% de acerto, este teste
representa o domínio da sensibilidade. Portanto, aos três anos as crianças participantes desta pesquisa conseguiram desempenhar
com qualidade as provas propostas e descritas como habilidades complexas dos quatro anos de idade.
Palavras-chave: avaliação de coelho, desenvolvimento neuropsicomotor, equilíbrio estático, estereognosia.
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O IMPACTO DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NO TEMPO
DE PERMANÊNCIA EM VENTILAÇÃO MECÂNICA EM
PACIENTES PEDIÁTRICOS EM PÓS-OPERATÓRIO DE
CIRURGIA CARDIACA
The impact of respiratory physiotherapy in time of stay in mechanical
ventilation in pediatric patients in postoperative cardiac surgery
Denise Schiehll1, Camila Wohlgemuth Schaan2, Anelise Dentzien Pinzon³, Claudia Pires Ricachinewsky4, Marjane Da Silveira Cardoso5, Adriane Dal Bosco6, Paula Maria Eidt Rovedder7
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RESUMO
Contexto: As morbidades mais comuns no pós-operatório de cirurgias cardíacas são as complicações pulmonares decorrentes da intensa manipulação torácica durante a cirurgia e o número de drenos1, 2. Objetivos: Avaliar o impacto da intervenção
fisioterapêutica no tempo de permanência em ventilação mecânica dos indivíduos pediátricos submetidos à cirurgia de correção
de cardiopatia congênita. Métodos: Estudo de Coorte em crianças submetidas à cirurgia corretiva de cardiopatia congênita. A
amostra foi dividida em dois grupos: cianótica e acianótica; subdividida em três grupos conforme o inicio da intervenção fisioterapêutica em até 24h (POI), de 24h a 72h (POT1) e após 72h do pós-operatório (POT2). Resultados: A amostra foi composta
por 68 indivíduos com idade mediana de um mês, variando entre 0,3 e quatro meses; 63,2%eram do sexo masculino, 44,1% com
cardiopatia cianótica, 25,0% eram do grupo POI, 45,6% POT1 e 29,4% POT2. Os grupos mostram associação positiva quando
relacionados ao tempo de internação na UTI. Conclusões: A fisioterapia respiratória, quanto mais precoce no pós-operatório mais
contribui para diminuição do tempo de permanência do paciente pediátrico em ventilação mecânica invasiva.
Palavras-chave: cardiopatia congênita, desmame ventilatório, fisioterapia.
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A PERCEPÇÃO DOS PAIS APÓS A FISIOTERAPIA
RESPIRATÓRIA EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO
PEDIÁTRICA HOSPITALAR
The perception of parents after a respiratory therapy in a pediatric hospital
inpatient unit
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RESUMO
Introdução: As doenças respiratórias são uma das causas mais comuns de morbimortalidade na infância. A fisioterapia
respiratória infantil tem sido crescente devido à sua reconhecida efetividade, porém não existem estudos na literatura que aborde
a percepção dos pais sobre o tema. Assim, este estudo teve por objetivo verificar a percepção dos pais após a fisioterapia respiratória em uma unidade de internação pediátrica hospitalar. Metodologia: Estudo transversal, com amostra não probabilística e
por conveniência. Participaram do estudo 50 pais de pacientes pediátricos, os quais responderam a um questionário elaborado
pela pesquisadora em que foram abordados os seguintes itens: dados sócios demográficos, dados relacionados à tosse e função
respiratória das crianças, dados relacionados à afetividade e ludicidade, e dados relacionados à classificação e qualidade do sono
das crianças. Resultados: Participaram do estudo 50 pais com idades entre 14 e 47 anos e média de 30 ± 8,2 anos, sendo 90%
do sexo feminino, 76% vive com companheiro e 40% possui ensino médio completo. Para a população pediátrica, 80% tinham
idades entre 0 e 2 anos, 58% do sexo feminino e em relação à patologia de base, a Pneumonia e a Bronquiolite Viral Aguda foram
as mais encontradas como motivo de internação. No que se referem a percepção dos pais após a fisioterapia respiratória todos os
valores encontrados apresentaram melhora com relação ao dia de internação. Conclusão: A percepção dos pais acerca do cuidado
com a saúde de seus filhos serve como parâmetro embora subjetivo para a comprovação da eficácia da fisioterapia respiratória.
Palavras-chave: percepção dos pais, fisioterapia respiratória, pediatria, doenças respiratórias.
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A SHANTALA COMO FACILITADORA DO
DESENVOLVIMENTO GLOBAL EM CRIANÇAS E BEBÊS:
REVISÃO DE LITERATURA
The shantala as facilitator for global development in children and babies:
literature review
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RESUMO
Introdução: A Shantala é uma técnica de origem sul-indiana, esta por sua vez proporciona na criança uma estimulação cutânea e de seu desenvolvimento psicomotor. Quando a massagem é aplicada em bebês e crianças pequenas em UTIs pediátricas,
observa-se uma melhora do quadro clínico desses pacientes, melhorando seu desenvolvimento de um modo geral , e auxiliando
na cura, através da estimulação tátil e energética que a técnica propõe. Enquanto que, como cuidado materno, constitui um conjunto de ações biopsicosocioambientais que permitem a criança desenvolver-se bem. Objetivo: O objetivo do presente estudo é
sistematizar evidências científicas sobre os efeitos da massagem em bebês. Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão, onde
foram utilizados artigos indexados, inglês e português desde 2005 através dos bancos de pesquisa Medline, Lilacs e Pubmed.
Resultados: Dos dezesseis artigos selecionados para a pesquisa, seis abordaram a massagem em prematuros e dez em crianças a
termo. Dos seis realizados com prematuros, três avaliaram o tempo de permanência hospitalar, um o aumento da densidade óssea
e três o possível ganho ponderal nessa população. Dessas pesquisas, cinco foram estudos randomizados e um quantitativo descritivo. Em relação aos dez estudos realizados com crianças a termo, nove tiveram como amostra bebês saudáveis e um crianças
que apresentavam deficiência intelectual e alterações neuromotoras, cujo estudo foi do tipo qualitativo e avaliou o fortalecimento
do vínculo afetivo entre essas crianças e seus pais. Dos nove estudos com bebês a termo, saudáveis, um foi realizado com mães
portadoras de HIV.Considerações finais: Entre os efeitos mais relatados que facilitam o desenvolvimento global das crianças,
estão o ganho ponderal, menor estadia hospitalar, melhora da qualidade do sono, diminuição de cólicas, facilitação de posturas e
coordenação e fortalecimento do vínculo afetivo entre a criança e suas mães ou cuidadoras.
Palavras-chave: bebês, massagem, desenvolvimento global.
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HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÊNITA
Congenital Diaphragmatic Hernia
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RESUMO
A Hérnia Diafragmática Congênita é uma doença tipicamente apresentada na infância, podendo ter manifestações no período pré ou pós natal, com acometimento na gestação; imediatas ao nascimento, ou tardiamente em lactentes e pré-escolares,
raramente detectadas em adultos. Por meio do diagnóstico precoce, realizado através de exames de imagens, é possível a detecção
da doença no início, com contribuição para a melhora na morbidade, e redução da mortalidade, através de tratamentos precoces,
que se estendem desde cirurgias intrauterinas (decididas a partir da gravidade do caso) até medias terapêuticas aplicadas após o
nascimento. As medidas terapêuticas são realizadas por equipe multiprofissional, tendo como destaque o profissional de fisioterapia, que busca entre outras atuações o reestabelecimento precoce da função respiratória, com o intuito de aumentar a qualidade
de vida dos pacientes. Apesar disso, o índice de mortalidade associado ao quadro é alto, visto as complicações decorrentes de
anomalias associadas e alterações respiratórias, tendo como as principais: hipoplasia e hipertensão pulmonar. Visto o baixo número
de sobrevida da HDC, o trabalho de revisão a seguir busca um estudo que abranja o tema, como intuito de explorar o assunto
e evidenciar a necessidade do desenvolvimento de medidas que favoreçam a melhoria do quadro. Neste sentido o objetivo do
presente estudo foi identificar as causas, formas de diagnostico e tratamento da HDC, de forma a apresentar aos profissionais de
saúde dados relevantes sobre a doença, e mantê-los atualizados quanto às mudanças na prática clínica, a fim de tornar positiva a
forma de atendimento aos pacientes.
Palavras-chave: HDC; diagnóstico precoce; fisioterapeuta; tratamento.
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EFEITOS DAS TERAPIAS DE TOQUE NOS RECÉM
NASCIDOS PREMATUROS INTERNADOS EM UNIDADES DE
TERAPIA INTENSIVA
The effects of therapies of touch in preterms admitted in intensive care units
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RESUMO
Introdução: O número de nascimentos prematuros vem aumentando no Brasil, fato que suscita preocupação com esta
população. Além do atraso neuropsicomotor comum ao nascimento precoce, associa- se o ambiente das Unidades de Terapia
Intensiva, que apesar de propiciar o aumento da sobrevida dos RNPT, desencadeia prejuízos que permeiam o estresse e a falta de
estímulo motor suficiente e adequado. As terapias de toque vem sendo empregadas para minimizar estes malefícios e promover um
desenvolvimento motor mais próximo da normalidade. Objetivo: verificar os efeitos das terapias de toque nos RNPT internados
em unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN). Métodos: Trata-se de uma revisão para atualização do tema entre os anos de
2003 e 2013. Foram utilizados os bancos de pesquisa Bireme, Lilacs e Pubmed. Resultados: Foram selecionados 13 artigos que
demonstraram as técnicas de toque terapêutico numa frequência de 5 dias a 4 semanas, que resultaram na melhora do estresse,
da organização comportamental, da maturação cerebral, aumento ponderal e melhora das respostas fisiológicas. Conclusão: Foi
observada a importância dos toques terapêuticos no cuidado do prematuro, tendo em vista a sua eficácia. Entretanto, é necessário
a criação de protocolos e a descrição do impacto a longo prazo desta terapêutica, para afirmar seus efeitos no desenvolvimento
das crianças.
Palavras-chave: toque terapêtico, prematuros, fisioterapia, unidade de terapia intensiva.
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PERFIL DOS PACIENTES INTERNADOS EM UMA UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL COM PRESCRIÇÃO
PARA FISIOTERAPIA
Profile of patients hospitalized in a neonatal intensive care unit with
prescription for physical therapy
Francini Cunico Sabino1, Patrícia Ávila2, Vanessa Mann Schultze3, Samira Said Lançoni4, Jocilene
Pedroso Albuquerque5
1. Fisioterapeuta da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (Hospital Regional Infantil) -francinicunico@gmail.com
2. Fisioterapeuta da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (Hospital Regional Infantil) -pitiavilafisio@
gmail.com
3. Fisioterapeuta da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (Hospital Regional Infantil) -vanessaschultze@hotmail.com
4. Fisioterapeuta Mestre da Faculdade Inspirar (orientadora) -samiraslanconi@hotmail.com
5. Fisioterapeuta do Hospital Evangélico de Curitiba (co-orientadora) - jocilene.albuquerque@hotmail.
com

RESUMO
O estudo foi do tipo transversal retrospectivo e descritivo e teve como objetivo traçar o perfil dos pacientes internados
em uma UTI neonatal prescritos para fisioterapia. A pesquisa foi realizada através da revisão de prontuários dos recém-nascidos
admitidos na unidade de janeiro à dezembro de 2013, os dados foram coletados através do Sistema de Gestão da Assistência de
Saúde do SUS e dos indicadores de atendimento da fisioterapia. As informações coletadas foram armazenadas em uma planilha
do Excel e os dados analisados estatisticamente através de porcentagem, média e desvio padrão. Participaram do estudo 124
RNs, dos quais 68 eram do sexo masculino e 56 do sexo feminino, em relação a idade gestacional a média foi de 35,2 semanas
e o peso ao nascimento foi de 2376,4 gramas, o diagnóstico clínico inicial predominante foi a prematuridade com 45%, a média
de internação foi de 31,8 dias, 71% dos pacientes chegaram com alguma modalidade de suporte ventilatório e 100% dos recém-nascidos apresentaram prescrição para fisioterapia desde o primeiro dia na unidade. Conclui-se que o perfil dessa UTI neonatal
caracteriza-se por ser uma unidade heterogênea, sem características definidas, prevalecendo a internação de prematuros (com
idade gestacional abaixo de 37 semanas e 6 dias) e peso ao nascimento adequados. A assistência especializada no momento do
nascimento até a internação no setor, incluindo o transporte, pode ser um fator determinante no tempo de internamento do RN.
Palavras-chave: UTI Neonatal; Recém-nascido; Prematuridade; Fisioterapia.

Página - 236

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 8 • Número 1 • JAN/FEV/MAR de 2016

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE POSIÇÃO PRONA EM
CRIANÇAS COM SDRA
Proposal of prone position protocol in children with ARDS

Sacha Fernanda Sartor Porto¹, Grazieli Correia Disner2, Andressa Aparecida Randig3, Valeria Cabral
Neves4
1. Estudante de Pós graduação (Faculdade Inspirar/ Curitiba/ Paraná/ Brasil) sachaporto@gmail.com
2. Estudante de Pós graduação (Faculdade Inspirar/ Curitiba/ Paraná/ Brasil) grazi_fisioterapia@hotmail.
com
3. Estudante de Pós graduação (Faculdade Inspirar/ Curitiba/ Paraná/ Brasil) andressarandig@hotmail.
com
4. Professora de Pós graduação (Faculdade Inspirar/ Curitiba/ Paraná/ Brasil) valeriakabral@hotmailcom

RESUMO
Objetivo: Propor um protocolo de posição prona (PP) na síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) e o tempo eficaz
de permanência em tal postura na população pediátrica a partir de estudos publicados referentes ao tema.Metodologia: Revisão
de literatura elaborada a partir de artigos científicos publicados no período de 2000 a 2014. Foram incluídos artigos controlados
que estudaram o efeito da PP em crianças com SDRA ou hipoxemia grave. Foram excluídos artigos que avaliaram adultos ou que
não avaliaram o efeito da posição. Resultados: Sete artigos atenderam ao pré-requisito e foram avaliados em nosso estudo. Todos
os artigos estudaram os efeitos da PP em crianças com hipoxemia ou SDRA em diferentes formas de avaliação. Conclusão: O
tempo certo para manter a PP ainda é discutido. Todos os estudos encontraram benefícios em sua utilização em diferentes tempos
de permanência, porém períodos prolongados favoreceram melhores resultados. As evidências clínicas demonstraram que o posicionamento da criança em prona pode ser uma estratégia segura, simples e eficaz e que deve fazer parte do tratamento da SDRA.
Com base nos estudos desenvolvemos um protocolo que explica como executar a PP em crianças e mantê-las assim posicionadas
por 20 horas por dia. Esse protocolo simples pode ser aplicado em crianças internadas em centros de terapia intensiva.
Palavras-chave: posição prona, SDRA, pediatria, protocolo.
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Capítulo XVI

PÉLVICA

Página - 238

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 8 • Número 1 • JAN/FEV/MAR de 2016

ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA (CAP),
ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES PÓS
PROSTATECTOMIZADOS- REVISÃO DE LITERATURA
Literature Review about Adenocarcinoma of Prostate Cancer (APC), the role
of physiotherapy in patients after prostatectomy procedure

Cristine Maria Weidle1, Samantha Corgas Casto2, Gustavo Latorre3
1. Pós graduanda em Fisioterapia Pélvica (Campus Inácio Lustosa, Inspirar, Curitiba, Paraná, Brasil)
cmweidle@gmail.com.
2. Pós graduanda em Fisioterapia Pélvica (Campus Inácio Lustosa, Inspirar, Curitiba, Paraná, Brasil)
s.corgascastro@live.com.
3. Fisioterapeuta , mestre em fisioterapia. Gustavo F. Sutter Latorre (Portal Perineo.net, Florianópolis, SC
- Brasil) gustavo@perineo.net.

RESUMO
O adenocarcinoma de próstata é o segundo câncer que mais afeta os homens, fazendo com que tenham que passar por
procedimentos cirúrgicos que ocasionam sequelas, sendo uma delas a incontinência urinária (IU). Esse trabalho é uma revisão de
literatura que teve como objetivo fazer um levantamento dos efeitos da fisioterapia em pacientes que realizaram a prostatectomia
radical (PR), abordando os recursos utilizados pela fisioterapia como o biofeedback, eletroestimulação e exercícios orientados
para assoalho pélvico no tratamento pós-cirúrgico. Foi utilizada como fonte de pesquisa artigos, teses e livros, que posteriormente foram analisados através de um estudo comparativo dos dados neles contidos referentes ao perfil clínico e epidemiológico
da incontinência urinária após cirurgia de PR. Com base nos diversos autores pesquisados, todas as abordagens mencionadas
obtiveram de alguma forma resultado significativo, mostrando ser eficaz tanto para diminuição dos sintomas urinários como até
mesmo para a continência.
Palavras-chave: Incontinência urinária, assoalho pélvico, câncer de próstata, fisioterapia.

Página - 239

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde
Suplemento 1 • Volume 8 • Número 1 • JAN/FEV/MAR de 2016

ELETROTERAPIA COMO TRATAMENTO
FISIOTERAPÊUTICO EM CRIANÇAS/ADOLESCENTES
COM BEXIGA NEUROGÊNICA: REVISÃO SISTEMÁTICA
Electrotherapy physiotherapeutic treatment in children and teenagers with
neurogenic bladder: a systematic review
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Salvador, Bahia, Brasil. E-mail: alcina_teles@hotmail.com

RESUMO
Trata-se de um estudo de revisão sistemática, tendo como objetivo sistematizar as evidências sobre a eficácia da eletroterapia
em crianças e adolescentes com bexiga neurogênica. Utilizaram-se como fonte as bases de dados PUBMED, LILACS, SCIELO
e SCOPUS. A seleção dos artigos foi realizada após um processo de filtragem por critérios de inclusão e exclusão. A análise dos
dados foi realizada através dos resultados na versão descritiva. Dos 69 artigos identificados inicialmente, foram incluídos na
pesquisa seis, sendo os outros excluídos pelo título, por serem artigos de revisão, por não serem estudos exclusivos com crianças
ou adolescentes ou por não apresentarem os critérios de inclusão. A análise dos estudos selecionados revelou uma heterogeneidade das modalidades de tratamento, em quatro deles foi utilizada a estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) isolada
ou associada ao tratamento medicamentoso, em um estudo foi aplicada a estimulação elétrica transcutânea funcional (FES) e em
outro estudo o uso da eletroestimulação transcutânea do nervo tibial posterior. Os estudos que utilizaram a técnica com o TENS
e FES apresentaram variação da posição dos eletrodos, tempo de aplicação e parâmetros da eletroterapia. O estudo evidenciou
que a eletroterapia em crianças e adolescentes com bexiga neurogênica promove bons resultados nos sintomas urinários, apesar
da ampla variação da sua forma de aplicação.
Palavras-chave: terapia por estimulação elétrica, bexiga urinária neurogênica, criança, adolescente.
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FISIOTERAPIA PARA PACIENTES PROSTATECTOMIZADOS
COM INCONTINENCIA URINARIA
Physical therapy for patients with urinary incontinence prostatectomy

Amanda Palma Wolter1, Maíra Senatore Gholmie2,
Gustavo F. Sutter Latorre3
1. Fisioterapeuta, UNISUL (Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, Santa Catarina, Brasil),
palmawolter@gmail.com
2. Fisioterapeuta, UNORP (Centro Universitário do Norte Paulista, São José do Rio Preto, São Paulo,
Brasil), mairasenatore@hotmail.com
3. Fisioterapeuta pélvico, Portal Perineo.net, Florianópolis, SC, Brasil. gustavo@perineo.net

RESUMO
Uma das doenças mais comuns que afeta os homem esta relacionada a complicações na próstata, sendo as mais conhecidas
o câncer, a Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP) e consequentemente a incontinência urinária. Tem como tratamento a sua
retirada, podendo levar a disfunções funcionais pélvicas que a fisioterapia pode melhorar os sintomas, através de exercícios,
biofeedback e eletroestimulações.
Palavras-chave: próstata, pelve, fisioterapia.
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EFEITOS DOS EXERCICIOS DO MÉTODO PILATES
NA SEXUALIDADE FEMININA: UMA REVISÃO DE
LITERATURA
Effects of the method pilates exercises on sexuality female: a literature
review

Aline Fonseca Barreto1, Carla Becker Vendruscolo2, Cristiane Carboni3
1. Aluna de Pós-Graduação, Fisioterapia Pélvica, Faculdades Inspirar - Porto Alegre/RS. E-mail:
email:aline.fisioipa@gmail.com
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3. Orientador. Pós-Graduação Fisioterapia Pélvica, Faculdades Inspirar - Porto Alegre/RS. E-mail: criscarboni@hotmail.com

RESUMO
A sexualidade tem uma importância fundamental para a humanidade, pois é a forma mais intima de expressar e receber
afeto do parceiro (a), não se restringindo apenas ao coito, mas envolvendo a autoestima do ser humano. Isto nos faz pensar que
é fundamental termos uma vida sexual plena e satisfatória, livre de transtornos ou disfunções que podem ser de causa orgânica
ou psíquica, embora qualquer que seja a causa, acarretará danos ao componente orgânico da resposta sexual. Sabendo-se que
os MAP tem um papel fundamental na função sexual feminina, quando ocorrem problemas como hipotonicidade e ou desuso,
influencia diretamente a função sexual feminina. É possível prevenir e tratar disfunções dos MAP através da Fisioterapia Pélvica
dentre as possibilidades de tratamento, atualmente fala-se do Método Pilates como um sistema de exercícios capaz de fortalecer
os MAP. O presente estudo foi realizado com o objetivo de verificar se o Método Pilates é capaz de promover alguma mudança
na atividade sexual feminina. Os resultados apontaram que o Método Pilates melhora a força dos músculos do assoalho pélvico,
melhora a função e facilita uma contração efetiva nos momentos em que há um aumento da pressão intra-abdominal, melhorando
o mecanismo de continência urinária e fecal, além de refletir diretamente na função sexual, uma vez que trabalha musculaturas
que estão intimamente ligadas a esta função.
Palavras-chave: exercicios, mulheres, perineo, sexualidade, fortalecimento.
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O ASSOALHO PÉLVICO NO MÉTODO PILATES: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
Pelvic floor in the Method Pilates : Literature review
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1. Fisioterapeuta graduada pela Universidade do Exrtremo Sul Catarinense/ Criciúma/ SC/ Brasil, e-mail:
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3. Fisioterapeuta graduada pela Universidade do Sul de Santa Catarina/ Palhoça/ SC/ Brasil, e-mail: samaraweinga@gmail.com
4. Fisioterapeuta graduada pela Universidade Mogi das Cruzes/ Mogi das Cruzes/ SP/ Brasil, e-mail:
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RESUMO
O assoalho pélvico possui a função de sustentação, dando suporte aos órgãos abdominais e pélvicos, controlando a continência
urinária e fecal. A fisioterapia atua no fortalecimento e treinamento dessa musculatura e o método pilates tem sido utilizado nesse
processo. Realizamos um revisão da literatura utilizando artigos na internet, revistas específicas no assunto e livros. O método
pilates foca em contrações isotônicas e isométricas do centro de força composto por músculos abdominais, transverso abdominal,
multífidos e assoalho perineo. Diante dos achados na literatura comprovando os benefícios do fortalecimento perineal com o
método pilates concluímos que poderá ser utilizado como forma de prevenção para o aparecimento de disfunções.
Palavras-chave: assoalho pélvico; fortalecimento perineal; método pilates.
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EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS FRENTE À TERAPEUTICA DA
FISIOTERAPIA NO VAGINISMO
Scietific evidence towards the therapeutics of physiotherapy on vaginismus

Cristina Zocche Darós1, Karoline Sousa Scarabelot2, Malu Gomes Goulart3, Gustavo F.SutterLatorre4
1. Faculdade Inspirar, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, zdcristina@hotmail.com
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4. Fisioterapeuta, Mestre em fisioterapia, Portal Perineo.net, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, gustavo@perineo.net

RESUMO
O vaginismo, importante disfunção sexual, caracteriza-se pela contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico
que impede a penetração vaginal. A fisioterapia vem buscando tratamentos eficazes e com comprovação científica no tratamento
do vaginismo. Consistindo basicamente em relaxamento do músculos do assoalho pélvico, consciência corporal, alongamento do
assoalho pélvico e em alguns casos eletroestimulação. Os artigos e monografias pesquisados foram do período de 2009 a agosto de
2014. Na base Pubmed foram encontrados 3 artigos enquanto que nas bases Lilacs e Scielo foi encontrado somente 1 artigo que
se encaixavam nos critérios da pesquisa, sendo esses os artigos estudados. Foram incluídos os estudos que relatassem qualquer
tipo de tratamento fisioterapeutico com foco no vaginismo e ou que abordassem as disfunções sexuais femininas, independente
de qual foi a causa que levou a essas enfermidades e de faixa etária da amostra. Foram excluídos os artigos que se utilizaram de
técnicas e métodos invasivos não praticados por fisioterapeutas. Concluiu-se a deficiência de respaldo cientifico do tratamento
fisioterapeutico no vaginismo.
Palavras-chave: vagismo, tratamento, fisioterapia, disfunção sexual feminina.
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EPREVALÊNCIA DE DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA NA
POPULAÇÃO BRASILEIRA – REVISÃO DA LITERATURA
Dysfunction prevalence female sexual in brazilian population - literature
review
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RESUMO
As disfunções sexuais femininas (DSF) interferem tanto na qualidade de vida quanto nos relacionamentos interpessoais. A
sexualidade humana é de extrema complexidade, sendo as disfunções sexuais de etiologia multifatorial, podendo estar relacionada
a causas orgânicas e psicológicas. Disfunção sexual feminina entende-se pelo bloqueio ou inibição em qualquer das fases do ciclo
de resposta sexual. O objetivo deste artigo é apresentar uma revisão de trabalhos científicos que relatem pesquisas feitas com a
população brasileira. Nas bases de dados de pesquisa foram encontrados 1230 artigos, sendo selecionados 56 e utilizou-se nesta
revisão 15. Considerando que a sexualidade humana é complexa e interfere nas relações interpessoais, poucos estudos relatam a
prevalência das DSF em brasileiras, mas sabe-se que o aumento está relacionado à multiparidade e idade avançada, entre outros.
Palavras-chave: disfunções sexuais; sexualidade; mulheres.
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BENEFÍCIOS DA ELETROESTIMULAÇÃO PENIANA NO
TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO SEXUAL MASCULINA
Benefits of penile electrostimulation in the treatment of male sexual
dysfunction

Leila R. Zavarize1, Nathalia M. Carneiro2, Vera R.D Dias3, Cristiane Carboni4
1. Acadêmicas do Pós Graduação em Fisioterapia Pélvica (Faculdade Inspirar)
2. Professora do Pós Graduação em Fisioterapia Pélvica (Faculdade Inspirar)

RESUMO
Introdução: A disfunção erétil foi definida como a incapacidade de obter ou manter a ereção suficiente para o desempenho
sexual satisfatório. Objetivo: Este artigo tem por objetivo apresentar uma revisão dos trabalhos científicos relacionados ao assunto. Métodos: Foram encontrados 06 artigos nas bases de dados pesquisadas, os quais fazem parte desta revisão. Conclusão: Os
resultados encontrados indicam que ainda são necessários mais estudos nesta área. Ensaios clínicos randomizados são necessários
para definir a eficácia da fisioterapia no tratamento da disfunção erétil.
Palavras-chave: disfunção sexual masculina, ereção peniana, impotência, eletroestimulação, homens e tratamento.
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GINÁSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA – UM MÉTODO
DE REEDUCAÇÃO POSTURAL, DO ABDOME E ASSOALHO
PÉLVICO – REVISÃO DE LITERATURA
Hipopressive Abdominal Gymnastics – A Method of Rehabilitation Postural,
the Abdominal and Pelvic Floor – Literature Reviewdysfunction

Cibelle Furtado de Campos1, Gustavo Fernando Sutter Latorre2, Liris Leite Wuo3
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RESUMO
A Ginástica Abdominal Hipopressiva (GAH) é um método de exercícios abdominais e posturais, inicialmente voltados para
a tonificação do abdome no pós-parto, criada por Marcel Caufriez em meados dos anos 80. Esta técnica se inseriu na fisioterapia
uroginecológica, a fim de tratar as disfunções do assoalho pélvico. Em 2007, ela foi inserida para o treinamento abdominal. Recentemente, com o resultado de alguns estudos e extensa observação clínica a Ginástica Abdominal Hipopressiva (GAH) vem
sendo reconhecida como um método terapêutico para o tratamento de disfunções do assoalho pélvico, dentre os quais destacamos
o tratamento das incontinências e prolapsos de órgãos pélvicos. No pós-parto, a GAH mostra evidências de melhora do tônus
abdominal, com benefícios na recuperação do músculo do abdome e da diástase dos retos. Seu benefício para tonificar os músculos abdominais em mulheres no pós-parto tem destacado como uma forma alternativa de exercício abdominal. O objetivo desta
pesquisa foi verificar os benefícios que a Ginástica Abdominal Hipopressiva tem trazido ao longo dos tempos desde sua criação.
Os dados foram coletados através dos seguintes sites: SCIELO, BVS, BIREME, LILACS e tendo base em artigos científicos,
teses e acervo literário. Muitos estudos mostram a sua eficácia em várias situações, prolapsos de órgãos pélvicos, associado às
alternativas de tratamento fisioterapêutico, coluna lombar. Mas a maioria mostra mais presente no tratamento de incontinência
urinária. Devem ser feitos mais estudos para poder comparar sua eficácia, tendo em vista de que ela sozinha não causa o devido
resultado esperado, consegue somente em longo prazo.
Palavras-chave: ginástica hipopressiva, benefícios, fisioterapia uroginecológica, incontinências, prolapsos.
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FISIOTERAPIA PÉLVICA PARA INCONTINÊNCIA
URINÁRIA DE ESFORÇO: COMPARATIVO DOS
PARÂMETROS INTERNACIONAIS COM A LITERATURA
NACIONAL
Physical therapy for pelvic urinary incontinence: comparison of parameters
international with national literature
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RESUMO
Contexto: A Sociedade Internacional de Continência (ICS) define IU como qualquer perda involuntária de urina. Ocorre
quando há alterações no processo fisiológico da micção ou em estruturas envolvidas na sustentação de órgãos e no suporte. Objetivo: comparar os parâmetros fisioterapêuticos internacionais com a literatura nacional. Método: buscar publicações sobre a
fisioterapia pélvica nacional e comparar com os paramentos do Guia de Prática Clínica Baseado em Evidência para Abordagem
Fisioterapêutica de Pacientes com Incontinência Urinária de Esforço. Conclusão: o estudo comparativo de ambos parâmetros se
mostra eficaz para a avaliação e tratamento do Assoalho Pélvico pesar das divergências.
Palavras-chave: fisioterapia, prática clínica.
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IMPACTO DOS EXERCÍCIOS HIPOPRESSIVOS NA
QUALIDADE DE VIDA DA MULHER COM INCONTINÊNCIA
URINÁRIA DE ESFORÇO
The Impact Of Hipopresive Exercise On The Quality Of Life Of Women With
Stress Urinary Incontinence
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RESUMO
A Incontinência Urinária (IU) afeta uma parte significativa da população feminina e tem impacto direto na qualidade de
vida dessas mulheres. O avanço científico abriu espaço para novos tratamentos. Objetivo: Verificar o impacto do tratamento com
exercícios abdominais hipopressivos (EAH) no aumento da força muscular dos músculos do assoalho pélvico (MAP) e a relação
com a qualidade de vida de mulheres com incontinência urinária de esforço. Método: Estudo do tipo quase-experimental não
controlado, com um grupo de seis mulheres no período pós-menopausa submetidas a um tratamento com EAH por 4 semanas.
A força muscular dos MAP foi verificado por meio de equipamento de biofeedback pressórico e da escala de Ortiz, e o impacto
sobre a qualidade de vida por meio do King’s Health Questionnaire (KHQ), no primeiro e último encontro. Resultados: O domínio
impacto do KHQ apresentou diminuição significativa na média dos escores após o tratamento (p=0,04), significando melhora na
qualidade de vida das pacientes. Houve melhora nos escores dos sintomas polaciúria, noctúria e incontinência durante a relação
sexual. Foi verificado aumento na força dos MAP após o tratamento por ambos os instrumentos (p=7,0 ± 3* no pré e p=43,7 ± 4*
no pós). À análise da correlação entre os domínios do questionário e os valores do biofeedback apresentou significação apenas
no domínio Limitações sociais (p = 0,00) na primeira avaliação. Conclusão: O tratamento com a EAH tem efeito positivo na
qualidade de vida de mulheres com IUE no período pós-menopausa. Uma amostra maior seria relevante para obtenção de dados
mais consistentes.
Palavras-chave: ginástica hipopressiva, questionário king’s heath, fisioterapia, IUE.
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PREDITORES E PREVENÇÃO DA INCONTINÊNCIA
URINÁRIA EM RELAÇÃO AOS TIPOS DE PARTO: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
Predictors and Prevention of Urinary Incontinence in the types of delivery:
literature review

Laysa Maryan Alves Duch¹, Claudia de Oliveira²
1. Faculdade Inspirar/ aluna pós graduação Latu sensu ( São Paulo - SP - Brasil)
fisioterapia.laysa@gmail.com
2. Faculdade Inspirar/ Docente (São Paulo - SP - Brasil) Mestre pelo Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade de São Paulo claufisio2005@yahoo.com.br

RESUMO
O objetivo do presente estudo é identificar os preditores e a prevenção da incontinência urinária em relação aos tipos de
parto: vaginal instrumental, vaginal espontâneo e cesárea. Método: A metodologia utilizada foi a revisão da literatura. A revisão
bibliográfica foi efetuada em livros textos e nas bases dedados Medline, PubMed, Lilacs, SciELO e Biblioteca Cochrane no período
de 2003 a 2014.Conclusão: Há relação dos distúrbios do assoalho pélvico relativos à incontinência urinária estando diretamente
relacionados com o tipo de parto. Os principais preditores encontrados foram: parto vaginal, incontinência urinária gestacional,
IMC materno elevado e lesões do assoalho pélvico. As medidas preventivas mais sugeridas foram o treino funcional dos músculos
do assoalho pélvico durante o período gestacional como no pós parto, até 6 meses, com supervisão fisioterapêutica. Sugere-se
ainda que, sejam criados programas de acompanhamento e manutenção de exercícios para os músculos do assoalho pélvico ao
longo de dois anos após o parto, já que neste período existe a grande probabilidade de ainda ocorrer a IU.
Palavras-chave: parto normal, parto cesáreo, assoalho pélvico, incontinência urinária.
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RECURSOS TERAPÊUTICOS DA FISIOTERAPIA PÉLVICA
NO TRATAMENTO DE MULHERES COM INCONTINÊNCIA
URINÁRIA POR ESFORÇO
Physical therapy in the treatment of women with effort in urinary
incontinence

Isabela da Silva Borghi1, Giliane Vanessa Moraes Pereira de Lima1, Ângela Cristina da Silva Borghi2
1. Fisioterapeuta. Pós graduanda do curso “Latu Sensu” de Fisioterapia Pélvica das Faculdades Inspirar.
2. Enfermeira. Mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná. Docente do Instituto Brasileiro de pós-graduação e extensão. (IBPEX). Enfermeira da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (
SESA/PR)

RESUMO
RESUMO: A incontinência urinária é um agravo de saúde que acomete principalmente mulheres de meia idade e idosas,
podendo causar constrangimentos e desconforto. A fisioterapia pélvica, pode auxiliar na reabilitação do assoalho pélvico, reduzindo
os sintomas desagradáveis e melhorando a autoestima e a qualidade de vida. Objetivo: analisar a produção literária brasileira acerca dos recursos terapêuticos para tratamento de mulheres com incontinência urinária por esforço. Metodologia: Trata-se de uma
revisão integrativa da literatura desenvolvido de acordo com a proposta de Ganong. Utilizou-se o acervo literário impresso das
autoras, e a base de dados do GOOGLE Acadêmico. A busca dos dados ocorreu entre junho e julho de 2014. A busca dos artigos
na base de dados, foi realizada, combinando-se as palavras chave principais “incontinência urinária por esforço” e “fisioterapia”,
e as palavras- chave secundárias “eletroterapia”, “cones vaginais”, cinesioterapia”, “biofeeddback”. A busca foi realizada alternadamente, pela combinação da palavra-chave principal com as palavras-chave secundárias. Os resultados foram analisados de
forma alternada, e foram apresentados em forma de tabela e descritiva por terapia pesquisada. Utilizou-se para a busca e seleção
dos artigos que compuseram o estudo, os seguintes critérios de inclusão: artigos encontrados na base de dados referida, publicados
no idioma português, disponíveis na íntegra e gratuitamente, publicados nos últimos 5 anos, respectivamente entre os anos de
2009 e 2013 e que abordassem em seus resumos e no corpo do artigo, assunto compatível com o tema proposto no objetivo do
estudo. Foram utilizados os critérios de exclusão como: artigos indisponíveis gratuitamente que não estivessem inclusos no recorte
temporal previsto, em diferentes idiomas que não o português e que cujo assunto não estive em consonância com o objetivo do
estudo. A busca da literatura decorreu no período entre junho e julho de 2014. Foram encontrados como resultados, que todos os
recursos terapêuticos abordados foram eficientes no tratamento da incontinência urinária por esforço e podem ser recomendados
como tratamentos de primeira escolha pela alta efetividade,custos e riscos reduzidos. Conclui-se então que as técnicas utilizadas
para tratamento da incontinência urinária por esforço tem resultados positivos e melhoraram a qualidade de vida dessas mulheres.
Palavras-chave: incontinência urinária por esforço; fisioterapia, incontinência urinária.
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QUALIDADE DA INFORMAÇÃO NA INTERNET SOBRE
EXERCÍCIOS PARA MELHORIA DA FUNÇÃO SEXUAL
FEMININA
Quality of information on the internet for exercises improving female sexual
function

Caroline Funchal1, Joana Moreira², Renata Cristina Mazini Alves3, Gustavo F. Sutter Latorre4
1. Fisioterapeuta, pós graduanda em fisioterapia pélvica/uroginecologia funcional, Faculdade Inspirar,
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2. Fisioterapeuta, pós graduanda em fisioterapia pélvica/uroginecologia funcional, Faculdade Inspirar.
Portal Perineo.net, Florianópolis, Santa Catarina- Brasil. joana@perineo.net;
3. Fisioterapeuta, pós graduanda em fisioterapia pélvica/uroginecologia funcional, Faculdade Inspirar,
Florianópolis – Santa Catarina - Brasil. instituto.lumen@hotmail.com;
4. Fisioterapeuta Pélvico, Portal Perineo.net, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.

RESUMO
CONTEXTO: É crescente o interesse do público feminino pelo incremento do desempenho sexual. Por ser forma discreta,
rápida e barata de pesquisa, a internet é um dos meios mais acessíveis deste tipo de informação, no entanto não se sabe a respeito
da qualidade desta informação. OBJETIVO: descrever a qualidade da informação disponível na internet para a potencialização
do desempenho sexual feminino. METODOLOGIA: as 50 primeiras ocorrências de dez palavras-chave sobre melhoria do desempenho sexual no mecanismo de busca Google® foram estudadas e qualificadas por uma escala própria que pontuou o conteúdo.
RESULTADOS: A maioria das páginas era inespecífica e sem cunho científico, sendo que 93,4% obtiveram escores abaixo dos
50% da escala de qualidade. Dos 60 sites incluídos 50% era escrita por jornalista, e 15% era supervisionado ou escrito por profissional de saúde. Um quarto das páginas tratava de dicas sobre vestuário, alimentação, etc, 45% descreveram exercícios aeróbicos
como técnicas para melhoria do desempenho sexual, apenas 16,6% citaram os exercícios para o assoalho pélvico. CONCLUSÃO:
A qualidade do material na internet para a melhoria do desempenho sexual feminino não cumpre o papel de informar as reais
técnicas para este fim, podendo servir de desserviço à sociedade. É urgente uma melhor ligação entre o conhecimento científico
específico e os meios de publicidade em massa.
Palavras-chave: Informação, internet, exercícios, função sexual feminina.
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IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA FISIOTERAPIA
OBSTÉTRICA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS):
REVISÃO DE LITERATURA
The importance of the implementation of physiotherapy obstetrics in basic
unit health: literature review

Pollyana Zappalá Peréa1, Tatiana Nogales Zanetic Manjak2, Roberta Gabbai de Oliveira3, Ebe dos
Santos Monteiro Carbone4
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2. Pós-graduanda em Fisioterapia na Faculdade Inspirar, Curitiba-PR; Especialista em Fisioterapia Respiratória em UTI Pediátrica e Neonatal, Instituto da Criança - São Paulo (HCFMUSP). Email: tmanjak@
hotmail.com
3. Pós-graduanda em Fisioterapia na Faculdade Inspirar, Curitiba-PR; Especialista em Fisioterapia Respiratória Livre pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; Especialista em Pneumologia pela Escola
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4. Mestre e doutoranda pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Email: ebemonteiro@gmail.
com

RESUMO
A fisioterapia obstétrica é uma especialidade de extrema importância na assistência de mulheres no período gestacional,
durante o trabalho de parto e no puerpério. Com o intuito de proporcionar assistência humanizada e integrada para as gestantes,
enfatiza-se a importância da implantação da fisioterapia obstétrica no Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de promover melhor
qualidade de vida para o binômio mãe-bebê. O objetivo deste artigo foi realizar uma revisão bibliográfica sobre a importância da
implantação da fisioterapia obstétrica no SUS e identificar seus principais benefícios. Foi realizada pesquisa em livros e na base
de dados Scielo, Pubmed e Medline. Foram selecionados 30 (trinta) artigos científicos, sendo utilizados 14 (quatorze) de acordo
com os critérios de inclusão, sendo 4 (quatro) sobre fisioterapia e SUS, 4 (quatro) sobre qualidade de assistência e gestação, 3
(três) sobre fisioterapia e parto e 3 (três) sobre recursos fisioterapêuticos e puerpério. Concluiu-se que a fisioterapia obstétrica,
se inserida na equipe multidisciplinar, em conformidade com os princípios do SUS de Universalidade, Eqüidade e Integralidade,
poderá prevenir possíveis disfunções decorrentes da fase gestacional e do pós-parto, assim como diminuir custos relacionados à
assistência e principalmente reduzir os índices de morbimortalidade materna e perinatal.
Palavras-chave: saúde da mulher, período gestacional, puerpério, sistema único de saúde.
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA NEUROESTIMULAÇÃO
ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA EM PARTURIENTES NA FASE
DE DILATAÇÃO
Evaluation of effects of transcutaneous electrical nerve stimulator in
parturients at phase of dilatation

Daniela Agliardi Martins Pugen1, Marceli Huggentobler De Costa2, Joice Maria Policastro Da Silva3 e
Cristiane Carboni4
1. Fisioterapeuta graduada pela Universidade Luterana do Brasil/Torres
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3. Professora Especialista do Curso de Fisioterapia da Universidade Luterana do Brasil/Torres
4. Professora da pós graduação em Fisioterapia Pélvica da Faculdade Inspirar/Porto Alegre

RESUMO
Contextualização: A Neuroestimulação Elétrica Transcutânea (TENS) atua no alívio da dor, na fase de dilatação uterina
em parturientes internadas na sala de pré parto. Objetivo: Avaliar o efeito analgésico da TENS na contração uterina, durante a
fase de dilatação em parto normal. Métodos: Estudo transversal realizado durante os períodos entre janeiro e março de 2010 no
Centro Obstétrico do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes em Torres, e abril e maio de 2011 no Centro Obstétrico do Hospital
Santa Luzia de Capão da Canoa. Foram incluídas no estudo pacientes em trabalho de parto com queixas de dor. As pacientes
eram avaliadas através da Escala Visual Analógica (EVA), posteriormente era feita a aplicação com TENS por 30 minutos, após
a intervenção acontecia a reavaliação através da mesma escala. Resultados: No período do estudo, foram avaliadas 12 pacientes, com idade média de 22,67±3,84 e idade gestacional média de 39,42±1,56, onde constatou-se que 58,3% delas iniciaram o
trabalho de parto entre 2 a 5h, seis fizeram uso de ocitocina previamente à aplicação da TENS e 58,3% fizeram uso de fármaco
analgésico anteriormente ao uso da TENS. Na análise de intensidade da dor pela EVA, antes da intervenção obteve-se uma média
de 8,75±1,6 e após a intervenção a média foi de 6,33±2,22. Doze pacientes, ou seja, 100% da amostra relataram que utilizariam a
TENS novamente. Conclusão: Os resultados mostram que a utilização deste procedimento surtiu efeito para as parturientes analisadas (p=0,0001). Sugere-se que este recurso possa ser útil aos fisioterapeutas no atendimento às gestantes na sala de pré parto.
Palavras-chave: TENS, analgesia, fase de dilatação.
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ADISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA E PARTO NORMAL:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
Prevalence of sexual dysfunction in women who had normal childbirth: a
systematic review
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3. Inspirar (Unidade Cuiabá - MT/ Faculdade Inspirar/ Cuiabá/ MT/ Brasil) gustavo@perineo.net

RESUMO
A vida sexual faz parte do bem-estar do indivíduo e é parte integrante da saúde global. A disfunção sexual pode determinar
efeitos nocivos sobre a autoestima da mulher e seus relacionamentos. O objetivo deste artigo é realizar uma revisão da literatura
científica sobre a influência do parto vaginal na vida sexual da mulher. Foi realizada uma revisão bibliográfica por intermédio de
uma pesquisa eletrônica da literatura, recorrendo ás bases de dados PUBMED e LILACS. Os critérios de inclusão foram artigos
originais sobre disfunção sexual em mulheres que tiveram parto normal sem/ou com auxílio de extração, sem diferenciação das
mulheres primíparas e multíparas. Os estudos sugerem uma maior frequência de problemas sexuais pós-parto em mulheres que
teve parto vaginal instrumentado – com episiotomia, fórceps e/ou vácuo extração. Em contra partida alguns estudos não evidenciaram associação entre os problemas sexuais e a via de parto. Ainda alguns autores identificaram alterações significativas
na prevalência de problemas sexuais ao longo dos seis meses, independente da via de parto, mas o percentual vai diminuindo
após esse tempo. Conclui-se que a prevalência de disfunção sexual em mulheres que tiveram parto normal é considerável nos
primeiros meses após o parto, mas após seis meses esse índice diminui, e também o parto vaginal assistido tem levado a maiores
problemas de saúde e problemas sexuais.
Palavras-chave: disfunção sexual, parto normal, gestação, períneo.
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RELACAO ENTRE HIPOESTROGENISMO E
INCONTINENCIA URINARIA EM MULHERES NO
CLIMATÉRIO: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Relation between hypoestrogenism and urinary incontinence in climacteric
women: a literature review
Najede P. Lima Caldas1, Patrícia V. Pinto Dambróz2, Roberta Grasiolli3, Gustavo F. Sutter
Latorre4,Cristiane Carboni5
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo conhecer a produção do conhecimento acerca do hipoestrogenismo, a partir da literatura
sobre o tema, relacionando com a Incontinência Urinária (IU) em mulheres no climatério. Tratou-se de uma revisão bibliográfica,
na qual foram feitos levantamento de artigos indexados nas bases de dados LILACS e PUBMED, no período de 1999 a 2013, nos
idiomas português, inglês e espanhol. Foram incluidos os manuscritos que investigaram a relacao do hipoestrogenismo e a incontinencia urinaria em mulheres climatericas. Como resultados foram achados uma reduzida quantidade de estudos relacionados ao
tema em questão. Dentre os estudos analisados, embora nao na sua totalidade, demostraram que a incontinencia urinaria pode estar
relacionada a disfuncao do trato urinario inferior em funcao da deficiencia de estrogenio, caracteristico do periodo climaterico.
Palavras-chave: Hipoestrogenismo, Incontinência Urinária, Climatério, Revisão.
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO DA
DISPAREUNIA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Physical Therapy Approach in Dyspareunia: Literature review
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RESUMO
O objetivo desta revisão foi averiguar os tipos de tratamento fisioterapêuticos e eficácia propostos para a dispareunia feminina. Sendo a sexualidade humana capaz de influenciar a saúde física e mental, sendo afetada por fatores orgânicos, emocionais
e sociais. A presença de algum transtorno, interrupção ou alteração de qualquer uma das fases da resposta sexual pode acarretar
o surgimento de disfunções sexuais. O estudo apresentado foi uma revisão bibliográfica onde descreveu os tipos de tratamento
fisioterapêutico e apontou seus resultados.
Palavras-chave: dispareunia, disfunções sexuais, vaginismo, fisioterapia uroginecológica e sexualidade.
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A IMPORTÂNCIA DA REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA
NO PROSTATECTOMIZADO RADICAL: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
The Importance of Physical Therapy in Rehabilitation Prostatectomizado
Radical: literature review

Daiane Becker1, Aline Luisy de Souza2, Gustavo F. Sutter Latorre3
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RESUMO
O câncer de próstata é a neoplasia mais freqüente no homem. A retirada de próstata radical por meio de cirurgia tem como
conseqüência a incontinência urinaria, urge-incontinência e disfunção erétil. A fisioterapia urológica tem como objetivo reabilitar as disfunções ocasionadas pela cirurgia, através de exercícios cinesioterapêuticos, biofeedback, eletroestimulação, terapia
comportamental na musculatura pélvica. O objetivo é revisar e apontar a importância da reabilitação fisioterapêutica em pacientes prostatectomizados radicais. Este estudo foi realizado com base na revisão literária, obedecendo aos critérios de inclusão.
Verificou-se a importância da fisioterapia urológica em pacientes prostatectomizados pelos métodos utilizados nessa reabilitação,
assim proporcionando ao paciente uma melhor opção de tratamento.
Palavras-chave: Prostatectomia Radical, Fisioterapia na Prostatectomia Radical, Fisioterapia Urológica e Incontinência
Urinária Masculina.
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NEUROMODULAÇÃO TRANSCUTÂNEA NA
INCONTINÊNCIA FECAL
Neurostimulation transcutaneous in fecal incontinence
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RESUMO
A incontinência fecal é uma patologia que afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas e possui diferentes causas.
Manifesta-se isoladamente ou associada a outras disfunções pélvicas. Os tratamentos propostos são à base de medicamentos,
intervenções invasivas, como implantes ou aplicações percutâneas, e terapias conservadoras como biofeedback e eletroestimulação transcutânea. A eletroestimulação age na neuromodulação periférica ou central sendo assim, através do nervo sacral ou tibial
posterior. O objetivo do estudo foi analisar os protocolos apresentados e a eficácia do tratamento da incontinência fecal através
da eletroestimulação transcutânea parassacral ou no nervo tibial. Foi realizada uma revisão na base de dados Pubmed com o uso
das seguintes palavras-chaves: “incontinência fecal”, “neuromodulação sacral”, “estimulação do nervo sacral” e “estimulação
transcutânea do nervo tibial posterior”. A estimulação elétrica nervosa transcutânea embora apresente resultados positivos ainda
não pode ser considerada efetiva no tratamento isolado da incontinência fecal, após falha de tratamento anteriores.
anal.

Palavras-chave: fisioterapia, nervo tibial posterior, nervo sacral, estimulação elétrica nervosa transcutânea e incontinência
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(Curitiba- PR. Brasil. day-fisio@hotmail.com)
4. Fisioterapeuta. Professora Mestre do Curso de Graduação em Fisioterapia pela Universidade do Estado
do Pará.(Belém-Pa. Brasil. ericarneiro@yahoo.com.br)

RESUMO
Introdução: Os sintomas urináriosafetam principalmente as mulheres, e possui grandes repercussões físicas, mentais e sociais.
Objetivo: Verificar a prevalência dos sintomas urinários na equipe de enfermagem do Hospital da Venerável Ordem Terceira de
São Francisco. Métodos: Estudo do tipo observacional e transversal, em que foram investigadas 110 mulheres, que responderam
um questionário de sintoma urinários elaborado pelas próprias autoras. Os sintomas urinários foram relacionados a número de
partos, tipo de parto e a categoria profissional e analisado pelo teste qui-quadrado Exato de Fisher. Resultados: A prevalência de
sintomas urinários foi de 95.95%, sendo maior noctúria (67.57%) ,incontinência urinária de urgência (50.00%), incontinência
urinária de esforço (43.24%) e disúria (43.24%). Das variáveis estudas a única que apresentou significância estatística foi o tipo
de parto (p=0,0092) tento menor prevalência de algum sintoma urinário em mulheres que já haviam tido partos normais e cesáreos. Conclusão: Dessa forma, concluiu-se por meio dos dados descritos que a maioria das mulheres estudadas apresentou um
ou mais sintomas urinários. Torna-se necessário a realização de novas pesquisas com instrumentos específicos e validados que
investiguem melhor os sintomas urinários.
Palavras-chave: trato urinário, mulheres, equipe de enfermagem.
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE
INCONTINÊNCIA URINARIA DE ESFORÇO
Role of physical therapy in the treatment of urinary incontinence of effort

Thais Eduarda Carvalho Guerra¹, Carla Rossato², Gustavo Latorre³
1. Faculdade Inspirar (Curitiba – Paraná – Brasil) – tcarvalhoguerra@gmail.com
2. Faculdade Inspirar (Curitiba – Paraná – Brasil) – carossato@hotmail.com
3. Faculdade Inspirar (Curitiba – Paraná – Brasil) – gustavo@perineo.net

RESUMO
A incontinência urinária de esforço (IUE), é caracterizada por toda perda involuntária de urina causada por uma força excessiva sobre a musculatura do assoalho pélvico. A fisioterapia urológica tem como objetivo reabilitar essa musculatura através
de exercícios do assoalho pélvico, biofeedback, eletroestimulação e cones vaginais. O objetivo é revisar e apontar a importância
da reabilitação fisioterapêutica em paciente com IUE. Este estudo foi realizado com base na revisão literária, obedecendo aos
critérios de inclusão. Verificou-se a importância da fisioterapia urológica em pacientes com incontinência urinaria de esforço,
pelos métodos utilizados nessa reabilitação, assim proporcionando ao paciente uma melhor opção de tratamento.
Palavras-chave: incontinência urinária, fisioterapia na incontinência de esforço, fisioterapia urológica e incontinência
urinária de esforço feminina.
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COMO A PACIENTE QUE APRESENTA INCONTINÊNCIA
URINÁRIA PODE MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA,
SEM PASSAR POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO?
As a Patient Presenting Urinary Can Improve your Quality of Life Without
Passing Surgical Procedure?

Luciane Aparecida Dos Anjos1; Maura Regina Seleme2
1.Aluna Faculdade Inspirar;
2. Profa. Dra. Orientadora

RESUMO
A incontinência urinária (IU), que é a perda involuntária de urina devido à frouxidão dos músculos do assoalho pélvico, é
um problema que atinge milhões de mulheres em todo o mundo. A IU é identificada como um sintoma multifatorial, e as principais causas são: idade avançada, obesidade, partos vaginais, deficiência estrogênica, condições associadas a aumento da pressão
abdominal, neuropatias, entre outras. As perdas involuntárias de urina interferem na qualidade de vida das pacientes, causando
desconforto social e perda da autoestima. Apesar da alta incidência, a população feminina ignora a doença e a julga como uma
conseqüência natural do seu organismo, afastando a possibilidade de melhorar seu desconforto. As soluções para o problema podem ser: cirúrgico, medicamentoso, ou fisioterápico. O presente estudo pretende apresentar a fisioterapia íntima como alternativa
viável para a cirurgia de IU, quando o quadro for possível a reversão do quadro de incontinência. Pacientes de IU possuem pouca
informação acerca da incontinência urinária, e as soluções acessíveis e de baixo custo, como o tratamento conservador realizado
através da Fisioterapia Uroginecologica. Atualmente o tratamento de fortalecimento muscular do assoalho pélvico vem ganhando
maior prestigio em função de seus satisfatórios resultados. Os exercícios mais conhecidos para tal façanha são os exercícios de
Kegel, que visam trabalhar a musculatura perineal, fortalecendo o assoalho pélvico.
Palavras-chave: Incontinência urinária. Fisioterapia íntima. Exercícios de Kegel.
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RECURSOS TERAPÊUTICOS DA FISIOTERAPIA PÉLVICA
NO TRATAMENTO DE MULHERES COM INCONTINÊNCIA
URINÁRIA POR ESFORÇO
Physical Therapy in the Treatment of Women With Urinary Incontinence in
Effort

Isabela da Silva Borghi1, Giliane Vanessa Moraes Pereira de Lima2, Ângela Cristina da Silva Borghi3
1.Aluna Faculdade Inspirar;
2. Profa. Dra. Orientadora

RESUMO
A incontinência urinária é um agravo de saúde que acomete principalmente mulheres de meia idade e idosas, podendo
causar constrangimentos e desconforto. A fisioterapia pélvica, pode auxiliar na reabilitação do assoalho pélvico, reduzindo os
sintomas desagradáveis e melhorando a autoestima e a qualidade de vida. Objetivo: analisar a produção literária brasileira acerca
dos recursos terapêuticos para tratamento de mulheres com incontinência urinária por esforço. Metodologia: Trata-se de uma
revisão integrativa da literatura desenvolvido de acordo com a proposta de Ganong. Utilizou-se o acervo literário impresso das
autoras, e a base de dados do GOOGLE Acadêmico. A busca dos dados ocorreu entre junho e julho de 2014. A busca dos artigos
na base de dados, foi realizada, combinando-se as palavras chave principais “incontinência urinária por esforço” e “fisioterapia”,
e as palavras- chave secundárias “eletroterapia”, “cones vaginais”, cinesioterapia”, “biofeeddback”. A busca foi realizada alternadamente, pela combinação da palavra-chave principal com as palavras-chave secundárias. Os resultados foram analisados de
forma alternada, e foram apresentados em forma de tabela e descritiva por terapia pesquisada. Utilizou-se para a busca e seleção
dos artigos que compuseram o estudo, os seguintes critérios de inclusão: artigos encontrados na base de dados referida, publicados
no idioma português, disponíveis na íntegra e gratuitamente, publicados nos últimos 5 anos, respectivamente entre os anos de
2009 e 2013 e que abordassem em seus resumos e no corpo do artigo, assunto compatível com o tema proposto no objetivo do
estudo. Foram utilizados os critérios de exclusão como: artigos indisponíveis gratuitamente que não estivessem inclusos no recorte
temporal previsto, em diferentes idiomas que não o português e que cujo assunto não estive em consonância com o objetivo do
estudo. A busca da literatura decorreu no período entre junho e julho de 2014. Foram encontrados como resultados, que todos os
recursos terapêuticos abordados foram eficientes no tratamento da incontinência urinária por esforço e podem ser recomendados
como tratamentos de primeira escolha pela alta efetividade,custos e riscos reduzidos. Conclui-se então que as técnicas utilizadas
para tratamento da incontinência urinária por esforço tem resultados positivos e melhoraram a qualidade de vida dessas mulheres.
Palavras-chave: Incontinência urinária por esforço; fisioterapia, incontinência urinária.
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PREVALÊNCIA DE IU EM UM GRUPO DE MULHERES
TABAGISTAS
Prevalence of UI in a group of women smokers

Camila da Silva Silveira1, Tuanny Oliveira Silvera2, Cristiane Carboni3
1.Aluna do Curso de Pós-graduação de Fisioterapia Pélvica da Faculdade Inspirar
2. Aluna do Curso de Pós-graduação de Fisioterapia Pélvica da Faculdade Inspirar
3. Orientador da Pesquisa

RESUMO
Introdução: A incontinência urinária (IU) é definida como qualquer perda involuntária de urina. O tabagismo é uma dos
fatores de risco da incontinência e pode levar a outras disfunções do Assoalho Pélvico. A IU causa uma condição desconfortável,
que pode afetar até 50% das mulheres em alguma fase de suas vidas. A perda urinária pode afastar o individuo do convívio social,
reduzindo a sua autoestima, mudando seu estilo de vida. O diagnóstico e o tratamento precoce podem minimizar os sintomas
e auxiliar o retorno e a manutenção de vida dos idosos. O tratamento fisioterapêutico é de grande importância para a IU, pois
visa à recuperação e a melhora do distúrbio e da auto-estima do paciente. Objetivo: Verificar a prevalência da IU em mulheres
tabagistas, na cidade de Rio Grande e se estas conhecem os tipos de tratramento. Metodologia: Será aplicado o questionário
International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF) versão em português com 6 perguntas e 2
perguntas elaboradas pelas pesquisadoras em mulheres com idade igual ou superior a 18 anos que residem no município de Rio
Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Resultados: Foram analisados 31 questionários. Destes, contatou-se a prevalência de
IU em 81% das participantes. Em relação ao conhecimento dos tipos de tratamentos 55% não conheciam nenhum tratamento
e entre as pesquisadas que conheciam somente 21% conhecia o tratamento fisioterapêutico. Entre as participantes que haviam
procurado tratamento (35%), a maioria havia procurado o cirúrgico (46%). Conclusão: Constatou uma grande prevalência da IU
em mulheres tabagistas e que a grande maioria desconhece o tratamento fisioterapêutico. Sendo assim, espera-se que este trabalho
sirva de subsídios para novas pesquisas.
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CONDUTAS FISIOTERAPÊUTICAS PARA BEXIGA
URINÁRIA NEUROGÊNICA NA ESCLEROSE MÚLTIPLA
Conducts physical therapy for Neurogenic Urinary Bladder in Multiple
Sclerosis

Nathalia de Souza Ferreira1, Ébe dos Santos Monteiro²
1. Fisioterapeuta INSPIRAR (Porto Alegre-RS) fisionathaliaferreira@hotmail.com
2. Fisioterapeuta UNIFESP (São Paulo-SP) ebemonteiro@ibest.com.br

RESUMO
Esclerose múltipla (EM) é uma doença causada pelo surgimento de áreas de desmielinização disseminadas pelo sistema
nervoso central. A bexiga neurogênica (BN) é um termo criado para descrever disfunções vésico-esfincterianas que podem ocorrer em portadores de doenças do sistema nervoso central ou periférico. O estudo objetivou identificar os tipos de tratamentos
fisioterapêuticos para bexiga urinária neurogênica em pacientes portadores da esclerose múltipla. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, sem metanálise. Os dados foram coletados nas bases BVS e Bireme, através das palavras-chave esclerose
múltipla, bexiga urinária neurogênica, modalidades de fisioterapia, incontinência urinária e bexiga urinária hiperativa. De forma
criteriosa, foram selecionados sete artigos que obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: texto na íntegra, intervenções
(atuação fisioterapêutica), tipo de estudo (sem restrições quanto à publicação científica e ao idioma). Nos resultados, as técnicas
fisioterapêuticas encontradas foram: dois artigos com enfoque no treinamento da musculatura do assoalho pélvico; quatro artigos
associados à neuromodulação sacral e quatro vinculados à estimulação do nervo tibial posterior. Tais técnicas mostram-se efetivas
no tratamento da bexiga urinária neurogênica.
Palavras-chave: Esclerose Múltipla, Bexiga Urinária Neurogênica, Modalidades de Fisioterapia, Incontinência Urinária,
Bexiga Urinária Hiperativa.
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ATENÇÃO FISIOTERAPEUTICA PRIMÁRIA EM SAÚDE DA
MULHER
Physiotherapeutic first care in woman health
Ana Cristina Gehring1, Anelise Mallmann2, Camila Royer3, Ebe dos santos Monteiro4
1. Fisioterapeuta graduada na PUCRS em 2010, Pós-graduanda na Faculdade Inspirar, minhafisiourogineco@yahoo.com.br
2. Fisioterapeuta graduada na Universidade Feevale em 2011, Pós graduanda na Faculdade Inspirar, lisemallmann@hotmail.com.
3. Fisioterapeuta, graduada na PUCRS em 2011, Pós-graduanda na Faculdade Inspirar, mila_royer@
hotamail.com
4. Mestre em ciências da saúde pela UNIFESP. Tutora e preceptora da residência multiprofissional- UNIFESP.

RESUMO
Anualmente milhares de reais são gastos para tratamento de disfunções de assoalho pélvico no Brasil. As condições mais
comuns são a Incontinência Urinária e Fecal que poderiam ser facilmente prevenidas com o reforço da musculatura de assoalho
pélvico. Este trabalho visa investigar como a atuação fisioterapêutica na atenção primária na saúde da mulher pode atuar e se
trabalhos nesta área estão sendo desenvolvidos.
Palavras-chave: Nível Primário, Prevenção, Saúde da Mulher, Fisioterapia, Reforço MAP.
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COMPROMETIMENTOS-CINESIOLÓGICO-FUNCIONAIS
UROGINECOLÓGICOS E ANORRETAIS DO TERATOMA
SACRAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
NACIONAL
Functional kinesiological impairments on the urogynecological and
anorectal function by sacral terathoma: a systematic review of Brazilian
literature

Tereza Cristina Cunha1, Gustavo F. Sutter Latorre2
1. Fisioterapeuta, pós-graduanda em Fisioterapia Pélvica, Faculdade Inspirar, Fortaleza, CE Brasil. tccprontofisio@gmail.com.
2. Fisioterapeuta pélvico, mestre em fisioterapia. Portal Perineo.net, Florianópolis, SC, Brasil.

RESUMO
Contexto: O teratoma sacral ou sacrococcígeo é condição que pode atingir 1:35.000 crianças. Pela destruição causada na área
de origem das raízes nervosas responsáveis pelas funções urogenital e anorretal são esperadas sequelas cinesiológico-funcionais
importantes. Métodos: Revisão sistemática da literatura nacional em três bases de dados, incluindo artigos que citassem os comprometimentos cinesiológico-funcionais da doença. Resutados: as buscas retornaram um total de 27 artigos dos quais apenas
quatro citavam as sequelas em questão. Os problemas citados foram dissinergia, alteração sensória local, bexiga neurogênica,
instabilidade detrusora, incontinência urinária, incontinência anorretal, aderência cicatricial e alterações urogenitais em geral.
Discussão: as prevalências dos problemas urinários e anorretais são mais de cinco vezes superiores em crianças com teratoma do
que na população em geral, e todas as sequelas citadas possuem tratamento eficaz pela fisioterapia pélvica. Conclusão: pacientes
com teratoma sacral ou sacrococcígeo apresentam sequelas cinesiológico-funcionais urogenitais e anorretais importantes, e que
podem ser tratadas por fisioterapia pélvica.
Palavras-chave: teratoma sacral, teratoma sacroccogígeo, sequelas cinesiológico-funcionais, fisioterapia pélvica.
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA MUSCULATURA
DO ASSOALHO PELVICO NA EXECUÇÃO DOS
EXERCICIOS THE HUNDRED MODIFICADO E BRIDGE
MODIFICADO EM MULHERES NULÍPARAS ATRAVES DO
BIOFEEDBACK ELETROMIOGRÁFICO – ESTUDO DE
CASO
Evaluation of the behavior of the pelvic floor muscles in the exercises “the
hundred modified”, and “modified bridge” in nulliparous women with
electromyographic biofeedback - case study

Calini Capeletti1, Caroline Artusi2, Eliane Schacker de Souza Pedroso3, Cristiane Carboni4
1. Faculdade Inspirar/ Pós-graduanda em Fisioterapia Pélvica (Porto Alegre/ Rio Grande do Sul) califst@
hotmail.com
2. Faculdade Inspirar/ Pós-graduanda em Fisioterapia Pélvica (Porto Alegre/ Rio Grande do Sul) elianenb@yahoo.com.br
3. Inspirar/ Pós-graduanda em Fisioterapia Pélvica (Porto Alegre/ Rio Grande do Sul) carolineartusi@
yahoo.com
4. Faculdade Inspirar/ Coordenadora Regional Inspirar (Porto Alegre/ Rio Grande do Sul) criscarboni@
hotmail.com

RESUMO
Objetivo: verificar o comportamento da musculatura do assoalho pélvico em nulípara na execução dos exercícios The hundred modificado e Bridge modificado do método Pilates. Métodos: estudo de caso, 33 anos, IMC 22,40kg/m2, no qual foi avaliado
a sobrecarga e o sinergismo do assoalho pélvico durante estes exercícios através do biofeedback eletromiográfico com sonda
intracavitária vaginal e eletrodo de superfície em abdominal/transverso. Resultados: no exercício Bridge modificado a contração
perineal teve uma contração de 17,69µv, e a contração abdominal/transverso foi de 11,03µv. no The Hundred modificado a contração perineal foi de 11,32µv e a abdominal/transverso foi de 37,63µv. Conclusão: houve sobrecarga no exercício The Hundred
modificado, enquanto que no Bridge modificado a resposta foi uma proteção do assoalho pélvico associada a contração glútea,
sendo que esta contração foi maior em comparação com a contração encontrada no abdominal/transverso.
Palavras-chave: pilates, sobrecarga, contração perineal, sinergismo, contração abdominal.
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA INCONTINENCIA
URINÁRIA PÓS PROSTATECTOMIA RADICAL E SEUS
EFEITOS
Physiotherapeutic Approach in Urinary Incontinence After Radical
Prostatectomy and its Effects

Verônica Mattos Rodrigues1, Cristiane Carboni2
1. Fisioterapeuta Pós Graduanda do Curso de Fisioterapia Pélvica Faculdade Inspirar/ Porto Alegre/ RS/
BR ve1608@gmail.com
2. Professora Coordenadora Regional de Fisioterapia Pélvica Inspirar/Porto Alegre/RS/BR criscarboni@
hotmail.com

RESUMO
Objetivos: Demonstrar por meio de uma revisão bibliográfica a contribuição do fisioterapeuta para tratar a incontinência
urinária em homens prostatectomizados. Materiais e métodos: O levantamento bibliográfico foi realizado através dos acervos de
dados como Lilacs, Medline/PubMed e scielo com publicações entre os anos de 2005 a 2014. Foram selecionados estudos no idioma
inglês e português, em que as palavras-chave estivessem no título ou no resumo. As palavras-chave utilizadas foram: “incontinência
urinária”, “prostatectomia” e “fisioterapia” sendo pesquisadas também com a terminologia em inglês “Prostatectomy”, “Physical
Therapy” e “Urinary Incontinence”. Resultados e discussão: Foram incluídos no estudo seis artigos que abordam tratamento de
incontinência urinária. Entre os tratamentos foram abordados treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP), instruções
verbais sobre o TMAP, uso de biofeedback e eletroterapia anoretal. Conclusão: A partir dos estudos analisados conclui-se que os
pacientes que melhor apresentam resultados, ou seja, continência plena, são aqueles submetidos ao TMAP, através de exercícios
ou de uso do biofeedback, com início no pós operatório imediato de prostatectomia. Poucos são os trabalhos que avaliam técnicas
de fisioterapia com recursos de eletroterapia e exercícios, mostrando a importância de serem realizados mais estudos sobre os
tratamentos para a reabilitação de homens com incontinência urinária pós prostatectomia.
Palavras-chave: Prostatectomia, Fisioterapia, Incontinência Urinária.
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Capítulo XVII

PERSONAL TRAINING
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INTERAÇÃO DA FAMILIA NO TRATAMENTO DE
PACIENTES INTERNADOS NA UTI

Interaction of the family in the treatment of ICU patients

Vinicius Silva Oliveira1, Katya Nara Fonseca Lopes Cruz Oliveira2, Antônio Carlos Magalhães Duarte3
1. Faculdade Inspirar/Pós-graduando(Salvador/ Inspirar/ Salvador/ BA/ Brasil) vinicius_sos@yahoo.com.
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2. Faculdade Inspirar/Pós-graduada (Salvador/ Inspirar/ Salvador/ BA/ Brasil) katyanarafisio@hotmail.
com.br
3. Faculdade Inspirar/Professor (Salvador/ Inspirar/ Salvador/ BA/ Brasil) antonioduarte@inspirar.com.br

RESUMO
Conforme a organização mundial de saúde, através da classificação internacional de funcionalidade incapacidade e saúde,
o paciente deve ser avaliado e tratado em seus níveis estrutural e funcional, focando em suas atividades e participações sociais,
não podendo ser esquecido os fatores ambientais e os pessoais, bem como o ambiente que o entorna, como são seus familiares,
podendo ser facilitadores (positivo) ou barreiras (negativo) no processo de reabilitação. È papel do Fisioterapeuta e de toda
equipe de saúde, potencializar os familiares facilitadores e tentar transformar os que são barreiras em facilitadores. Na unidade
de terapia intensiva tal abordagem da equipe de saúde esta amparada na resolução da diretoria e colegiado, da agência nacional
de vigilância sanitária, Nº 7, de 24 de fevereiro de 2010. Mesmo após a alta da unidade de terapia intensiva, os pacientes ainda
cursam com a morbidade relacionada ao internamento. Isto atinge o sistema de saúde e familiares. Neste aspecto se faz importante
o acompanhamento precoce da família no tratamento dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva e o futuro pós-alta.
METODOLOGIA: trata-se de uma pesquisa do tipo revisão de literatura, realizada a partir de revisões de artigos científicos.
CONCLUSÕES: Esta crescendo a ideia nos ambientes de atenção a saúde que a família esteja interagindo de forma ativa no
tratamento dos pacientes internados, fugindo da visão centrada no tratamento puramente da doença, virando a família também
foco de atenções no tratamento.
Palavras-chave: UTI, familia, CIF, Fisioterapia, Funcionalidade.
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VENTILAÇÃO ASSISTIDA PROPORCIONAL EM PACIENTES
PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA
CRÔNICA: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
Fan assisted proportional in lung disease patients with chronic obstructive:
systematic literature review

Fernanda Carvalho de Aguiar1, Izabel Cristina Moura da Silva2
1. Aluna da Faculdade Inspirar
2. Aluna da Faculdade Inspirar

RESUMO
Introdução: Novos modos ventilatórios começam a fazer parte das rotinas de atendimento das unidades de terapia intensiva.
O modo de Ventilação Assistida Proporcional (PAV) tem demostrado efeitos benéficos como melhora da interação paciente-ventilador, diminuição da atrofia, menor esforço respiratório e melhor proteção pulmonar. Os efeitos desse modo em doentes
pulmonares obstrutivos crônicos têm sido pouco investigados. Objetivo: Realizar uma revisão sistemática da literatura sobre os
efeitos do modo PAV em portadores de DPOC. Método: Busca sistemática em cinco bases de dados com descritores voltados
ao tema proposto, incluindo artigos e resumos com liberdade de língua escrita. Resultados: Quatro estudos entraram na revisão
sistemática; todos em língua inglesa, abordando o uso do modo PAV em doentes pulmonares obstrutivos crônicos. Conclusão: A
literatura sugere benefício em pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica que cursam com hiperinsuflação dinâmica, com redução da PEEP intrínseca e relaxamento muscular; melhor conforto e intolerância e melhora dos gases sanguíneos.
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A IMPORTÂNCIA DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM
PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA
The importance of early mobilization in pacients admitted in intensive care
unit

Lisandra Domingos Rodrigues1, Júlio Cesar Couto Maziero2, Bruno Incerilo3, André Zago - Orientador4
1. Faculdade Inspirar – Curitiba, PR / Pós-Graduanda Lato Sensu em Fisioterapia em Unidade de Terapia
Intensiva / Inspirar – Campus Londrina – PR, Brasil / E- mail: lisa_fisioterapia@hotmail.com
2. Faculdade Inspirar – Curitiba, PR / Pós-Graduando Lato Sensu em Fisioterapia em Unidade de Terapia
Intensiva / Inspirar – Campus Londrina – PR, Brasil / E- mail: jcmaziero@hotmail.com
3. Faculdade Inspirar – Curitiba, PR / Pós-Graduando Lato Sensu em Fisioterapia em Unidade de Terapia
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4. Faculdade Inspirar – Curitiba, PR / Professor, Ms. Fisioterapia Unidade de Terapia Intensiva / Inspirar
– Campus Londrina – PR, Brasil / E-mail: prof.andrezago@gmail.com

RESUMO
O estudo é uma revisão bibliográfica para comprovar a eficácia da mobilização precoce em indivíduos internados em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Essa necessidade advém dos problemas causados pela imobilização do indivíduo que passa
muito tempo no leito da terapia intensiva. A pesquisa encontrou 10 artigos que trataram especificamente deste assunto, 6 trabalhos ensaios clínicos controlados e randomizados e 4 de revisão de literatura. A conclusão dos estudos levantados foi de que a
mobilização precoce apresenta benefícios físicos, como prevenção e promoção do ganho de força muscular, psicológicos, evita
os riscos de internação prolongada, reduz a incidência de complicações pulmonares, acelera a recuperação e diminui a duração
da ventilação mecânica (VM), portanto, melhorando a capacidade funcional do indivíduo. Sendo assim, esta técnica foi considerada pelos autores como bastante segura e viável para os indivíduos em UTI, porém, ainda há necessidade de mais pesquisas que
possam ampliar a eficácia da mobilização precoce nesta unidade.
Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Imobilização no leito. Mobilização Precoce.
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TÉCNICAS DE RECRUTAMENTO ALVEOLAR NA
SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO
(SDRA) NO ADULTO ATRAVES DA PEEP EM VENTILAÇÃO
MECÂNICA (VM): UMA REVISÃO LITERÁRIA
Technicalrecruitmentalveolarinacuterespiratory distress syndrome(ards)
inthroughadultpeepinmechanical ventilation(mv): review

Alinne Maria Oliveira1, Milene Leivas Vieira2
1. Fisioterapeuta(Londrina/Paraná/Brasil) alinnemoliveira@hotmail.com
2. Mestre em Fisiologia, Especialista em Fisioterapia respiratória, Docente do curso de Fisioterapia do
Centro Universitário Filadélfia e da Faculdade Inspirar Londrina (Londrina/Paraná/ Brasil)mileneleivas@hotmail.com

RESUMO
A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) é definida, de acordo com a Conferência de Consenso Européia-Americana, como uma síndrome de insufici¬ência respiratória de instalação aguda, caracterizada por infiltrado pulmonar bilateral
à radiografia de tórax, compa¬tível com edema pulmonar; hipoxemia grave, definida como relação PaO2/FIO2 ≤ 200, pressão
de oclusão da artéria pulmonar ≤ 18 mmHg ou ausência de sinais clínicos ou ecocardiográficos de hipertensão atrial esquerda e
presença de um fator de risco para lesão pulmonar. Sua incidência é difícil mensurar, mas possui uma alta taxa de moralidade, e
aos que sobrevivem, uma limitação funcional e uma redução da qualidade de vida após alta hospitalar. Com o objetivo de diminuir
estes danos, são propostas estratégias protetoras com o uso de manobras de recrutamento alveolar (MRA). O presente trabalho se
propôs a revisar na literatura o uso da PEEP como técnica de recrutamento alveolar no tratamento da SDRA em pacientes adultos
sob Ventilação Mecânica (VM). No entanto, observou-se que não há um consenso para definir qual o melhor modo ventilatório,
valor de PEEP, duração e número de repetição de cada manobra, mas que objetivo de melhorar a troca gasosa foi alcançado.
Palavras-chave: Recrutamento Alveolar, Pressão Positiva Expiratória Final (PEEP), Síndrome do Desconforto Respiratório
Agudo, Ventilação.
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ANÁLISE DOS EFEITOS DO TRATAMENTO
FISIOTERAPÊUTICO PRÉ OPERATÓRIO EM PACIENTES
SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDIOVASCULAR
Analysis of the effects of physiotherapeutic treatment pre-surgery in patients
submitted to cardiovascular surgery

Marta de Souza Pinheiro1; Mirian de Souza Pinheiro2
1. Graduação em Fisioterapia; Especializada em fisioterapia hospitalar pela Universidade Norte do Paraná
(UNOPAR) - Campus de Londrina, Londrina, Pr, Brasil
2. Graduação em Fisioterapia; Especializada em fisioterapia hospitalar pela Universidade Norte do Paraná
(UNOPAR) - Campus de Londrina, Londrina, Pr, Brasil

RESUMO
A cada ano cresce o número de cirurgias cardíacas realizadas no Brasil. As cirurgias cardíacas mais realizadas são revascularização do miocárdio, troca ou plastia valvar e cirurgia de grandes vasos (correção de aneurisma de aorta, dissecção da mesma
etc). O vínculo com o paciente inicia-se no pré-operatório, e em seguida a atenção deve focar nas possíveis complicações do
pós-operatório. Esse estudo teve como objetivo analisar a eficácia da fisioterapia na fase pré-operatória dos pacientes submetidos
à cirurgia cardíaca. Trata-se de um artigo de revisão da literatura científica com busca nas bases de dados virtuais Lilacs, Bireme,
Scielo e Pubmed. Foram selecionados apenas artigos com ensaios clínicos, que apresentavam protocolo de fisioterapia respiratória, motora ou de orientação. Apesar do crescimento na realização desse tipo de cirurgia, há poucos estudos publicados que
evidenciem a eficácia do tratamento fisioterapêutico. Alguns autores que não puderam comprovar clinicamente seus resultados,
talvez não tiveram parâmetros fidedignos para tal mensuração, ou dias de atendimentos insuficientes para comprovar a eficácia
em seu trabalho.
Palavras-chave: Fisioterapia; Pré-operatório, Cirurgia Cardíaca.
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PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA:
UMA REVISÃO LITERÁRIA
Ventilator-associated pneumonia: a sistematic review

Andressa Schmidt dos Santos1, Mariana Rocha Furtado2, Cassia Toledo dos Santos3
1. Faculdade Inspirar (Balneário Camboriú/ INSPIRAR/ Balneário Camboriú/ SC/ Brasil) fisio_andressa@yahoo.com.br
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3. Instituto Educacional Santa Catarina (Faculdade Jangada/ Jaraguá do Sul/SC/ Brasil) cassia.toledo@
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RESUMO
O presente estudo consiste em uma revisão de literatura sobre Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV). Foram
analisados artigos publicados em ambiente virtual, dos últimos 7 anos, em banco de dados Medline e Lilacs e dos seguintes
periódicos renomados cientificamente: American College of Chest Physicians (CHEST), Revista Brasileira de Terapia Intensiva
(RBTI), Critical Care, New England; American Thoracic Society (ATS), American Journal of Respiratory (AJRCMB); A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) é uma das infecções relacionadas à assistência à saúde mais recorrente nas Unidades
de Terapia Intensiva, representando números expressivos nas taxas de morbimortalidade e nos custos hospitalares. Para mudar
essa realidade, é fundamental que medidas de prevenção sejam adotadas pelas instituições de saúde, com o objetivo de reduzir
sua ocorrência nos casos possíveis de serem evitados. Os bundles têm sido uma estratégia bastante recomendada para prevenção
da PAV. Observou-se que não há consenso bem definido quanto ao diagnóstico, medidas de culturas microbiológicas, antibioticoterapia ideal, bem como comprimento de dias da antibioticoterapia. Considerando sua alta incidência e taxa de mortalidade, a
prática de medidas preventivas chamadas de Bundles de PAV, se faz necessária e demonstrou reduzir a prevalência de PAV, além
disso, pesquisas estão avançando no sentido de analisar marcadores laboratoriais que sejam preditores precoces do desfecho ou
da necessidade de reavaliar a terapia antimicrobiana empírica inicial.
Palavras-chave: pneumonia associada à ventilação mecânica, pneumonia nosocomial, cuidado intensivo.
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ELETROESTIMULAÇÃO DIAFRAGMÁTICA EM
PACIENTES SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA EM
UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)
Diaphragmatic electrostimulation in patients with invasive mechanical
ventilation in a Intensive Care Unit (ICU)

Ana Cláudia Albini Barbosa1, Paula Alessandra Gripp2, Priscila Wischneski Matiskei3
1. Faculdade Inspirar/aluna (Curitiba/ Paraná/ Brasil) ana_albini@hotmail.com
2. UTFPR/mestranda (Curitiba/ Paraná/ Brasil) paulinha_gripp@hotmail.com
3. Unioeste/pós graduada (Cascavel/ Paraná/ Brasil) fst.priscila@gmail.com

RESUMO
Pacientes submetidos a ventilação mecânica invasiva podem apresentar disfunções musculares, que acabam por reduzir a
capacidade funcional. A eletroestimulação é uma técnica que pode ser eficaz nestes pacientes, pois desacelera ou até mesmo reverte
o prejuízo muscular diafragmático por estimular a contratilidade de suas fibras. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da
eletroestimulação diafragmática não invasiva nos músculos dos grupos envolvidos no sistema respiratório e se há facilitação no
desmame ventilatório e redução no tempo de exposição do paciente à ventilação mecânica. Foi realizada uma revisão de literatura
com artigos referentes à aplicação da eletroestimulação no diafragma visando evolução no desmame ventilatório e eletroestimulação associada ao tratamento de doenças pulmonares. As buscas foram feitas em bases de dados eletrônicos no período de agosto
a outubro de 2013. Foi observado que a eletroestimulação diafragmática acelera o processo de desmame da ventilação mecânica,
minimizando custos hospitalares e apresentando melhora na qualidade de vida após alta da UTI.
Palavras-chave: eletroestimulação diafragmática, desmame ventilatório, Unidade de Terapia Intensiva.
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MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM PACIENTES INTERNADOS
EM UMA UTI : UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Mobilization early in hospitalized patients in a icu : a literature review

Ana Lucia Buzanelo1, Luiz Alberto Forgiarini Junior2
1. Faculdade Inspirar (Porto Alegre / RS / Brasil) anabuzanelo@hotmail.com
2. Faculdade Inspirar (Porto Alegre / RS / Brasil) forgiarini.luiz@gmail.com

RESUMO
O paciente internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um paciente que requer cuidados devido o seu quadro
geral, fazendo-se cada vez mais necessária e importante, a prática da mobilização precoce desde os primeiros momentos da internação, com o intuito de potencializar a recuperação do paciente. Tendo isto em vista, o objetivo deste estudo é construir um artigo
de revisão, que reflita as melhores evidências encontradas na literatura sobre a importância da mobilização precoce em pacientes
internados em Unidades de Terapia Intensiva. Portanto trata-se de uma revisão de literatura conduzida por meio de informações
obtidas nas bases de dados eletrônicos Scielo e Google Acadêmico, os descritores utilizados foram: Mobilização precoce, Unidade
de terapia intensiva, Fisioterapia e Fraqueza muscular; e capítulos de livros que enfocassem o tema abordado. Com tudo, após o
término da revisão constatou-se que a prática da mobilização precoce proporciona resultados favoráveis na prevenção da fraqueza
muscular adquirida pelo paciente crítico, na melhora da funcionalidade e capacidade de realizar exercícios, melhora da força muscular periférica e respiratória, bem como auxiliando na redução do tempo de Ventilação mecânica, internação e reduzindo custos.
Palavras-chave: Mobilização precoce. Unidade de Terapia Intensiva. Fisioterapia. Fraqueza Muscular.
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DESCRITORES POLISSONOGRÁFICOS E
ANTROPOMÉTRICOS DE PACIENTES COM APNEIA
OBSTRUTIVA DO SONO
Descriptors and polysomnographic anthropometric of patients obstructive
sleep apnea
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RESUMO
Contextualização: A Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono (AOS) caracteriza-se por episódios recorrentes de obstrução
total ou parcial das vias aéreas superiores (VAS) durante o período do sono, seguida de queda da saturação arterial de oxigênio.
Diversos fatores de risco são conhecidos, sendo a obesidade um dos principais fatores responsáveis pelo aumento de apneias
durante o sono. O objetivo do estudo foi descrever os dados polissonográficos e antropométricos de pacientes atendidos no ano
de 2011 em um único centro de diagnóstico. O delineamento da pesquisa foi de caráter observacional, descritivo, retrospectivo
realizado no Instituto do Sono em Santa Maria/RS, através da análise de polissonografias realizadas de fevereiro a dezembro
2011. Resultados: Foram analisados 276 exames polissonográficos. Destes, 58,3% eram homens e 41,7% mulheres com idade
média de 51±14 anos. A média aritmética do Índice de Massa Corpórea (IMC) foi de 29±5 Kg/m² e o índice de apneia hipopneia
(IAH) classificado como Leve 17%, Moderado 16,7%, Grave 60,5%. Conclusão: os resultados do presente estudo confirmam
com os dados da literatura onde indicam que pacientes com diagnóstico de AOS grave podem estar predispostos a fatores de
risco cardiovasculares, incluindo a obesidade. Estes achados poderiam ter implicação na avaliação mais detalhada dos indivíduos
portadores de AOS, tendo em vista seu crescimento na população em geral.
Palavras-chave: Apneia do Sono, polissonografia, obesidade.
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ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA EM PÓS OPERATÓRIO
DE CIRURGIA CARDIÁCA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Practice physical therapist in the post operative of cardiac surgery: an
integrative review

Lucimara de Fátima Ferreira¹, Mariana Barreto², Solange de Paula Lopes Daniel3, Francisco Hamilton Sens Junior4
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RESUMO
A atuação do fisioterapeuta na Unidade de Terapia Intensiva e seu papel no pós operatório imediato de cirurgia cardíaca é de
extrema importância em diversos aspectos, como a retirada da ventilação mecânica, a prevenção de tromboembolismo pulmonar
e edema agudo pós cirúrgico, melhora a expansibilidade pulmonar, circulação corporal e no alívio da dor. A fisioterapia cardiopulmonar é uma intervenção médica não-invasiva essencial que pode evitar ou reverter distúrbios no transporte de oxigênio. Esta
ciência pode evitar, retardar ou reduzir a necessidade de intervenções médicas como a administração de oxigênio suplementar,
intubação, ventilação mecânica, aspiração brônquica, broncoscopia, inserção de tubos torácicos, cirurgias e administração de medicamentos. (DEAN, 2004). O estudo evidência que é necessários estudos com maior diversidade na população estudada e rigor
metodológico dos estudos para que se possa chegar a conclusões mais claras e que direcionem de fato o trabalho da fisioterapia.
Palavras-chave: fisioterapia cardiorrespiratória, fisioterapia respiratória, pós operatório de cirurgia cardíaca.
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TÉCNICA DE HIGIENE BRÔNQUICA NO PÓS-OPERATÓRIO
DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO
Bronchial hygiene technique in the postoperative period of myocardial
revascularization
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RESUMO
O estudo é uma revisão bibliográfica para analisar a importância das técnicas fisioterapêuticas utilizadas na higiene brônquica
em indivíduos pós-operados de Revascularização do Miocárdio (RM). A conclusão dos estudos é de que a fisioterapia respiratória
e suas técnicas manuais de higiene brônquica têm sido mais comumente utilizadas para se evitar, prevenir ou melhorar o quadro
de indivíduos pós-operados de cirurgia cardíaca, mas, sem comprovação científica sobre a eficácia individual das mesmas. Uma
das técnicas utilizadas comumente foi o estímulo da tosse, como sendo a maneira mais fácil de deslocar as secreções da parede
pulmonar, desobstruindo as vias respiratórias e preservando os pulmões. Assim, para uma resposta conclusiva, sugerem-se estudos efetivos que possam comprovar a eficácia de alguma técnica específica ou a associação delas como manobras realizadas
em indivíduos pós-operados de RM que necessitem de higiene brônquica. Vale salientar que, cabe ao fisioterapeuta identificar,
avaliar e encontrar a melhor técnica para evitar ou reverter o quadro de complicações pulmonares.
Palavras-chave: Revascularização do Miocárdio, Higiene Brônquica, Fisioterapia Respiratória.
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UTILIZAÇÃO DA V.N.I NO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO
DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO
Use of N. I.V immediate postoperative myocardial revascularization
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RESUMO
Introdução: Devido ao aumento de doenças cardiovasculares a cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) tornou-se
frequente. A CRM na maioria das vezes causa declínio na função pulmonar e para o tratamento e reestabelicimento dessa função
é a indicado o uso de ventilação não invasiva (VNI). A VNI auxilia na diminuição do trabalho respiratório e eleva a complacência do sistema respiratório por reverter microatelectasias do pulmão e não demanda esforço do paciente para gerar inspirações
profundas.Objetivo: Este estudo tem como objetivo compilar os achados da literatura nacional acerca da atuação da utilização da
V.N.I no pós-operatório imediato de revascularização do miocárdio.Metodologia: A pesquisa da literatura foi realizada nas bases
de dados eletrônicas: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SCIELO (Scientific Electronic Library Online), no período de janeiro de
2004 a setembro de 2014.Conclusão: A leitura dos artigos permitiu concluir que a ventilação não invasiva é um método eficiente
quando aplicado em pacientes com alterações pulmonares no pós-operatório de cirurgia cardíaca.
Palavras-chave: revascularização do miocárdio, pós-operatório imediato, V.N.I.
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RESUMO
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada por uma limitação do fluxo aéreo no doente não totalmente
reversível, trata-se de uma doença previsível e tratável ocasionada pela exposição ao tabagismo e gases tóxicos.O quadro exacerbado
da DPOC, caracterizado normalmente pela infecção da árvore traqueobrônquica, poluição do ar, além daquelas causas tidas como
sem definição são responsáveis por um aumento considerável na prestação de cuidados nos serviços de saúde em todo o mundo.
Objetivo: analisar o impacto de um programa de reabilitação pulmonar na qualidade de vida de pacientes portadores de DPOC.
Metodologia: foi realizado um levantamento bibliográfico, nos meses de janeiro a março de 2014, nas bases de dados Scielo,
MedLine e PubMed, selecionando artigos publicados de 2001 a 2014.Conclusão: a evidência atual sugere que os programas de
reabilitação pulmonar impacta diretamente na qualidade de vida dos pacientes portadores de DPOC.
Palavras-chave: DPOC, Qualidade de vida, Reabilitação.
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ASMA NA INFÂNCIA: FATORES AMBIENTAIS COMO
GATILHO DAS EXACERBAÇÕES
Asthma in childhood : environmental factors as the trigger exacerbations

Francisca Cleane Santos da Rocha1, Luana Leite de Oliveira Braga2, Ayrtes Ximenes Colaço3
1. Aluna do curso de Fisioterapia (Faculdade Inspirar / Fortaleza / Ceará / Brasil) cleane.santos.fisioterapia@hotmail.com
2. Aluna do curso de Fisioterapia (Faculdade Inspirar / Fortaleza / Ceará / Brasil) luana.leite2@hotmail.
com
3. Professora do curso de Fisioterapia (Faculdade Inspirar / Fortaleza / Ceará / Brasil) aximenesp@hotmail.com

RESUMO
A asma é uma doença crônica das vias aéreas, desencadeada por fatores alérgicos ou não alérgicos. O tratamento visa dar
uma “vida normal” ao paciente, diminuindo ao máximo as suas exacerbações, permitindo à criança participar de atividades sociais,
esportivas e escolares. Este estudo tem como objetivo conhecer os fatores exacerbantes da asma relativos ao ambiente domiciliar.
Realizou-se uma busca nas bases de dados por meio de portais científicos como Medline, Lilacs e Scielo, de artigos em português. Com a presente pesquisa, pode-se concluir que os fatores exacerbantes de crises asmáticas relativos ao ambiente domiciliar
são: modernização do ambiente, ácaros e poeira doméstica, umidade, odores fortes, plantas, animais, fumaça de cigarro, fatores
climáticos, além das condições sócio-econômicas. O profissional da saúde deve considerar fundamental a conscientização, a educação e a promoção da saúde familiar. Assim é possível intervir de maneira adequada utilizando estratégias e políticas públicas
de atenção a essas crianças, buscando, reduzir os fatores que predispõem as crises asmáticas no ambiente domiciliar, alcançando,
com isso, resultados mais precisos e efetivos no controle da asma.
Palavras-chave: Asma, Asma e Condições Ambientais, Prevenção de Asma.
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FATORES DE RISCO E FORMAS DE MINIMIZAR OS
RISCOS PARA DISPLASIA BRONCOPULMONAR: REVISÃO
DA LITERATURA
Risk Factors and ways to minimize risks Bronchopulmonary Dysplasia:
Literature Review
Gláucia Moreira Alves1, Sabrina Cruspeyre Glock2, Luiz Alberto Forgiarini Junior3
1. Faculdade Inspirar/ Pós Graduação (Porto Alegre/ RS/Brasil) glaucia_alves84@yahoo.com.br.
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3. Fisioterapeuta, Doutor em Ciências Pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) e Docente do Centro Universitário Metodista – IPA. forgiarini.luiz@gmail.com.

RESUMO
A displasia broncopulmonar (DBP) é uma doença pulmonar crônica que ocorre em prematuros de extremo baixo peso que
necessitam de ventilação mecânica prolongada e altos níveis de oxigênio. Tendo um melhor entendimento sobre os fatores de risco
da DBP torna-se mais acessível aplicar novas terapêuticas de prevenção para uma melhor evolução clinica desses recém-nascidos
pré-termos. Acredita-se que a melhor forma de prevenir a DBP seja evitando o nascimento prematuro, e outras estratégias seriam
o uso profilático do surfactante e CPAP precoce. Nesta revisão bibliográfica serão descritos os fatores de risco e maneiras de
minimizar os efeitos deletérios da DBP. A displasia broncopulmonar (DBP) é uma doença pulmonar crônica que ocorre em prematuros de extremo baixo peso que necessitam de ventilação mecânica prolongada e altos níveis de oxigênio. Tendo um melhor
entendimento sobre os fatores de risco da DBP torna-se mais acessível aplicar novas terapêuticas de prevenção para uma melhor
evolução clinica desses recém-nascidos pré-termos. Acredita-se que a melhor forma de prevenir a DBP seja evitando o nascimento
prematuro, e outras estratégias seriam o uso profilático do surfactante e CPAP precoce. Nesta revisão bibliográfica serão descritos
os fatores de risco e maneiras de minimizar os efeitos deletérios da DBP.
Palavras-chave: prematuro, displasia broncopulmonar, ventilação mecânica.
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INCIDÊNCIA DE REINTERNAÇÃO DE PREMATUROS NOS
DOIS PRIMEIROS ANOS DE VIDA NO HOSPITAL CASA DE
SAÚDE - SANTA MARIA, RS
Incidence of rehospitalization of preterm infants in the first two years of life
in hospital home health- Santa Maria, RS
Lionéle Santos de Lima1, André Felipe Santos da Silva2, Naiane Imhoff Scomazzon3, Luiz Alberto Forgiarini Junior4, Vívian da Pieve Antunes5
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RESUMO
A asma é uma doença crônica das vias aéreas, desencadeada por fatores alérgicos ou não alérgicos. O tratamento visa dar
uma “vida normal” ao paciente, diminuindo ao máximo as suas exacerbações, permitindo à criança participar de atividades sociais,
esportivas e escolares. Este estudo tem como objetivo conhecer os fatores exacerbantes da asma relativos ao ambiente domiciliar.
Realizou-se uma busca nas bases de dados por meio de portais científicos como Medline, Lilacs e Scielo, de artigos em português. Com a presente pesquisa, pode-se concluir que os fatores exacerbantes de crises asmáticas relativos ao ambiente domiciliar
são: modernização do ambiente, ácaros e poeira doméstica, umidade, odores fortes, plantas, animais, fumaça de cigarro, fatores
climáticos, além das condições sócio-econômicas. O profissional da saúde deve considerar fundamental a conscientização, a educação e a promoção da saúde familiar. Assim é possível intervir de maneira adequada utilizando estratégias e políticas públicas
de atenção a essas crianças, buscando, reduzir os fatores que predispõem as crises asmáticas no ambiente domiciliar, alcançando,
com isso, resultados mais precisos e efetivos no controle da asma.
Palavras-chave: Asma, Asma e Condições Ambientais, Prevenção de Asma.
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PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTES
COM DOENÇA DE PARKINSON
Main causes of hospitalisation of patients with Parkinson´s disease
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yahoo.com.br
3. Professora da Faculdade Inspirar, Unidade Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil- cboffino@hotmail.
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RESUMO
O objetivo deste estudo é buscar na literatura os principais motivos que desencadeiam internações hospitalares dos pacientes com Doença de Parkinson (DP). Metodologia: Busca no MEDLINE, Physiotherapy Evidence Database (PEDro), PubMed
e Medscape de artigos publicados em Inglês. Foram incluídos os artigos publicados nos últimos 10 anos, nos quais os resumos
descreviam os motivos que desencadearam internações hospitalares em pacientes com Doença de Parkinson. Foram excluídos
estudos que tratavam: -da piora clínica após a internação; -de internação para procedimentos cirúrgicos; -de interação medicamentosa hospitalar; -de nutrição e área gastrointestinal; -artigos nos quais os resumos ou textos completos não puderam ser acessados.
Resultados: 266 artigos foram encontrados. 259 foram excluídos com base em seu título/resumo e de acordo com os critérios
descritos na metodologia. O número final de estudos incluídos foram 7. Discussão: Os pacientes com DP tiveram um tempo de
internação maior do que o grupo controle. DP é o mais forte contribuinte individual para o risco de fratura, sendo o quadril o local
que representa metade de todas as fraturas. Infecções urinárias são mais presente nos homens com DP em relação aos controles,
mas a diferença de gênero não é significativa. A fraqueza da musculatura inspiratória e expiratória, comprometem os músculos
envolvidos na fala, deglutição e proteção de vias aéreas levando a pneumonia e doenças respiratórias. Conclusão: os principais
motivos das internações hospitalares em DP são: quedas e fraturas, infecções urinárias, pneumonia aspirativa e melanoma.
Palavras-chave: Doença de Parkinson, hospitalização, UTI, tratamento intra-hospitalar.
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INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA NOS INDIVÍDUOS PÓSOPERADOS DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO
Incidence of pneumonia in post-surgical patients of myocardial
revascularization
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André Zago4
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RESUMO
O estudo é uma revisão bibliográfica dos possíveis fatores da incidência de Pneumonia nos indivíduos pós-operados de
Revascularização do Miocárdio (RM), a chamada cirurgia de ponte de safena, considerada a melhor opção nos casos de problemas
cardíacos cada vez mais graves e, portanto, com risco de complicações pós-operatórias e até de morte. A remissão dos sintomas
é de médio e longo prazo, e tende a aumentar a expectativa de vida destes indivíduos. A Pneumonia está entre as complicações
pulmonares no pós-operatório de RM, e como intervenção para a redução ou a melhora no quadro, os estudos mostram, para
oo pré e pós-operatório, a fisioterapia respiratória, com manobras não invasivas; um procedimento que tende a melhorar a ação
respiratória, a reexpansão pulmonar e a higiene brônquica. A conclusão dos estudos é de que as complicações pulmonares têm
como fatores mais enfatizados o padrão respiratório alterado, anestesia, doença pulmonar existente, idade avançada, intensa
manipulação cardíaca, a utilização de circulação extracorpórea, tabagismo, sedentarismo, tipo e o tempo de cirurgia, presença de
drenos pleurais. E, apesar de ser considerada uma das infecções hospitalares mais frequentes, sendo maior causa de mortalidade,
a Pneumonia não foi estudada isoladamente no pós-operatório de RM, portanto, carente de estudos específicos para este problema.
Assim, sugerem-se pesquisas mais efetivas a fim de se comprovar os tipos de Pneumonia, os fatores de incidência e as manobras
específicas para cada indivíduo.
Palavras-chave: Pneumonia, Revascularização do Miocárdio, Fisioterapia.
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CONCEITOS E BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO
FUNCIONAL E O PAPEL DO PERSONAL TRAINER
Concepts and benefits of functional training and the role of personal trainer
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RESUMO
O treinamento funcional é um método de treinamento muito dinâmico, ele utiliza como base os movimentos naturais do corpo
humano como: agachar, puxar, empurrar, girar, etc., seu objetivo é aperfeiçoar e melhorar o condicionamento e a performance de
atletas lesionados, de alunos frequentadores de academias, ou de pessoas que necessitam da atividade física para melhorar sua
saúde, não importando a faixa etária dos mesmos. Nesse contexto, o personal trainer tem um papel muito importante, pois cabe
a ele, desenvolver um programa de treinamento adequado para as necessidades do seu aluno, ele deve avaliar as condições do
indivíduo antes de prescrever os exercícios funcionais a serem realizados. O objetivo do presente trabalho é descrever através da
pesquisa bibliográfica e exploratória realizada em livros, artigos científicos, periódicos e sites da internet, o que é o treinamento
funcional, quais são os seus benefícios para as pessoas que o praticam, a importância de buscar um profissional adequado como o
personal trainer para a aplicação deste método e para que os resultados sejam positivos, além de propor uma sessão de treinamento
funcional para iniciantes em atividades físicas, que necessitam ou que estão em busca de um melhoramento na sua qualidade de
vida e do seu desempenho físico.
Palavras-chave: Treinamento funcional, Desempenho físico, Reabilitação, Aumento da força, Personal trainer.
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BENEFÍCIOS E MÉTODOS DA FISIOTERAPIA MOTORA EM
PACIENTES INTERNADOS NA UTI
Benefits and methods of Physical Therapy in ICU patients

Augusto Agne1, Marcelo Hieder²
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RESUMO
Analisar os benefícios da fisioterapia motora em pacientes internados na UTI, assim como as causas que induzem o paciente
ao imobilismo e a perda de suas funções motoras independente do sexo e idade destes, de estarem sob ventilação mecânica ou
não e os métodos da fisioterapia motora, sua eficácia, indicações e efeitos adversos, porque e quando esta deve ser indicada, o
que ocorre no paciente crítico, que sistemas são os mais afetados, enfim resumo este trabalho a duas patologias mais comuns em
UTIs, as cardiopatias e a DPOC.
Palavras-chave: Benefícios, Métodos, Fisioterapia Motora, UTI.
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ASPIRAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS EM
UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO: UMA REVISÃO
INTERATIVA DA LITERATURA
Aspiration in patients hospitalized in Intensive Care Units: An interactive
review of the literature
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2. Fisioterapeuta do Hospital Roque Gonzales, graduada pela UNISINOS – São Leopoldo, Rio Grande do
Sul, Brasil. erthalmona@yahoo.com.br
3. Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Especialista em Pediatria e Neonatologia, Mestre em Medicina: Ciências Médicas- UFRGS

RESUMO
Introdução: A aspiração é um procedimento de enorme importância na rotina hospitalar e amplamente utilizado em pacientes
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob ventilação mecânica ou não, visando manter as vias aéreas pérvias a partir da remoção mecânica de secreções pulmonares acumuladas. Esse procedimento constitui parte essencial do cuidado a pacientes críticos
e, portanto, deve ser realizado mediante indicação criteriosa e baseado em evidências científicas para não acarretar prejuízo aos
pacientes1. Objetivo: Identificar os efeitos, técnicas e contra indicações da aspiração de vias aéreas superiores (VAS), tubo orotraqueal e traqueostomia em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva. Método: Revisão integrativa da literatura,
realizada nas bases de dados Pubmed, Cinahl, Lilacs e Google Acadêmico utilizando as palavras-chaves: aspiração endotraqueal
e de vias aéreas superiores em português na tentativa de delinear o padrão de aspiração brasileira. Foram encontrados mais de
50 artigos sobre aspiração. A pesquisa foi limitada, a partir de leitura de resumos, em 20 artigos. Resultados e conclusão: Mais
estudos sobre a técnica de aspiração devem ser realizados, pois a literatura existente não apresenta um consenso sobre a correta
padronização desta técnica amplamente difundida e necessária na prática clínica.
Palavras-chave: aspiração, endotraqueal, vias aéreas, unidade de terapia intensiva.
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AVALIAÇÃO DA POSIÇÃO PRONA EM ADULTOS COM
SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO
AGUDO EM VENTILAÇÃO MECÂNICA: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA
Evaluation of the prone position in adults with acute respiratory distress
syndrome in mechanical ventilation
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RESUMO
Objetivos: Analisar estudos relacionados a posição prona na SDRA, no que se refere aos níveis de saturação de oxigênio
e gasometria arterial pré e pós posição prona de pacientes com diagnóstico de SDRA em VM, pré e pós mudanças de decúbitos
para posição prona, através de uma revisão literária. Fonte de dados: artigos científicos originais, publicados nas bases de dados
PubMed, Lilacs e Scielo. Síntese dos dados: a posição prona é referida e avaliada em adultos com síndrome do desconforto
respiratório agudo SDRA submetidos a ventilação mecânica invasiva. De acordo com estudos, a posição PRONA é capaz de
melhorar a oxigenação em pacientes com SDRA, sendo a melhora da saturação de oxigênio (SaO2) de 70% a 80% dos pacientes
com SDRA o efeito fisiológico mais importante. Conclusões: conclui-se que são necessários estudos com maior rigor metodológico, analisando o tempo de permanência do paciente em posição prona, que verifiquem quais os benefícios desta posição em
pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo.
Palavras-chave: Síndrome do desconforto respiratório agudo, posição prona e ventilação mecânica.
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TÉCNICAS FISIOTERAPÊUTICAS UTILIZADOS NA UTI –
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Techniques used in icu physiotherapy - literature review
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RESUMO
Foi realizada uma revisão bibliográfica com o objetivo de verificar quais modalidades fisioterapêutica é mais utilizada nas
unidades de terapia intensiva – UTI. A revisão foi feita, a partir dos bancos de dados PubMed, Medline, LILACS e SciELO, utilizando os termos modalidades de fisioterapia, fisioterapia, UTI. Foram encontrados 24 artigos e, após a seleção, foram analisados
13 relativo a técnicas fisioterapêuticas utilizados na UTI. Após a pesquisa concluiu-se que as principais técnicas fisioterapêuticas
utilizadas na UTI, são as manuais com o objetivo de prevenir e/ou tratar de complicações respiratórias. O profissional fisioterapeuta é qualificado e sua atuação é extensa, obtém de varias técnicas e procedimentos a fim de desenvolver seu trabalho junto
aos cuidados ao paciente crítico.
Palavras-chave: Modalidades de Fisioterapia, Fisioterapia, UTI.
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MOBILIDADE PRECOCE NO LEITO EM TERAPIA
INTENSIVA
Mobility In Bed Early In Intensive Care
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RESUMO
Nas UTI’s (Unidades de Terapia Intensiva) é comum que os pacientes fiquem restritos ao leito e isso implica em disfunção
e imobilidade crítica do sistema osteomuscular e a inatividade muscular. Atualmente a fisioterapia faz parte das equipes de cuidados com os pacientes que estão na UTI. É de grande valia que se comprovem os estudos com base em literaturas científicas,
a mobilidade precoce no leito em terapia intensiva, buscando a prevenção de futuras complicações que podem surgir durante a
internação hospitalar. Esse estudo objetiva mostrar a importância da mobilidade precoce em pacientes internados na terapia intensiva. Utilizou-se como método para esse estudo uma revisão sistemática feita com base em literatura escrita relativo ao tema
pesquisado. E, para isso, buscou-se fundamentações teóricas de diversos autores e estudiosos relacionados ao tema. Concluiu-se
com esse estudo que a mobilização precoce em terapia intensiva trás, na maioria dos casos, benefícios para os pacientes. A inclusão dessa prática na UTI e estudos mais ampliados nessa área se mostra como a base inicial para a boa recuperação das funções
dos pacientes.
Palavras-chave: mobilidade precoce, terapia intensiva, pacientes.
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TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO EM
PACIENTES SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA
Respiratory muscle training in patients under mechanical ventilation
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1. Graduação em Fisioterapia (Universidade Norte do Paraná/Londrina/Paraná/Brasil) jeannerissas@
hotmail.com.
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do Rio Preto/São José do Rio Preto/São Paulo/Brasil) jumedeiros.fisio@gmail.com

RESUMO
Objetiva-se com este artigo apresentar um estudo de revisão para conhecer a eficácia do Treinamento Muscular Respiratório
em pacientes com Ventilação Mecânica, que em período prolongado pode provocar atrofia das fibras musculares principalmente as
de contrações lentas, isto resulta em fraqueza muscular ventilatória e o consequente fracasso do desmame. A pesquisa encontrou 9
estudos, sendo 6 de revisão e 3 de estudos randomizados. O resultado desta investigação foi a concordância dos autores de que o
Treinamento Muscular Respiratório é eficaz, salientando a necessidade da intervenção mais vezes ao dia no paciente, e 4 estudos
enfatizam a utilização do TMR com o Threshold IMT(inspiratory muscle training), que apresentaram melhoras significativas
de Pimáx, taxa de reintubação, índice de morbimortalidade e redução no tempo de VM. A conclusão é de que o TMR promove
efeitos positivos no desmame, e que a ampliação de novos estudos randomizados e controlados só tem a favorecer a aceitação do
mesmo em todos os hospitais, isto, ajudará na melhora do paciente que, diminuindo o tempo de VM tem sua condição muscular
respiratória fortalecida e menos riscos para a sua saúde.
Palavras-chave: Ventilação Mecânica (VM). Treinamento Muscular Respiratório (TMR).
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POSIÇÃO PRONA NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DO
DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO
Prone Position in the Treatment of Acute Respiratory Distress Syndrome
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RESUMO
Por décadas a posição prona tem sido utilizada na Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA). Assim como o uso
da pressão expiratória positiva final (PEEP), esta intervenção melhora a oxigenação, diminui e redistribui as zonas de colapso
alveolar, favorece a maior equilíbrio da relação ventilação/perfusão pulmonar, torna mais homogênea a distribuição da pressão
pleural e experimentalmente, atenua a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. A manobra de recrutamento alveolar
e a posição prona contribuem significativamente no tratamento desses pacientes com a finalidade de melhorar a oxigenação e
reduzir as complicações decorrentes da hipoxemia refratária e diminuição da complacência pulmonar. O estudo realizado foi de
cunho exploratório e descritivo, sendo desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, contendo dados obtidos a partir de livros
técnico-científicos, periódicos, teses, dissertações e resumos. Foram realizadas as consultas nos bancos de dados da Scielo, Bireme,
Medline, Pubmed. E nos periódicos no período de 1991 a 2014, em inglês e português. Com unitermos Síndrome da Angústia
Respiratória Aguda, recrutamento alveolar, PEEP, posição prona, com seus equivalentes na língua inglesa.
Palavras-chave: Decúbito Ventral, Manobras de Recrutamento Alveolar, PEEP, Pulmão/Lesão
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QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES APÓS INTERNAÇÃO
EM UTI: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Quality of life in patients after hospitalization in icu: a systematic review
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thalitacae20@hotmail.com
3. Docente do curso de pós-graduação em Fisioterapia na Terapia Intensiva da Faculdade Inspirar		
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RESUMO
O desenvolvimento e os avanços das Unidades de terapia intensiva propiciam o aumento da sobrevida dos pacientes criticamente enfermos. No entanto, o mesmo processo que prolonga a vida, provoca prejuízos persistentes que se refletem na qualidade
de vida desses pacientes até 5 anos após a alta. Com base nessas informações esta revisão sistemática foi realizada com o objetivo
de avaliar as evidências científicas sobre a qualidade de vida de sobreviventes de doenças e agravos à saúde que provocam internação em UTI e uso de Ventilação Mecânica. Para isso, foram utilizados estudos randomizados controlados e estudos de coorte
prospectivos, nacionais e internacionais de 2005 a 2013, com pontuação maior que 3 na escala PEDro, que avaliassem a qualidade
de vida de sobreviventes de doença crítica, após a alta hospitalar, pesquisados através das bases de dados: Medline, EMBASE,
CINAHL, Scielo e PEDro. Foram encontrados 403 títulos, dos quais 23 foram selecionados. Os resultados obtidos reforçam a
necessidade de se adotar medidas para melhorar a Qualidade de Vida dos pacientes submetidos à VM e terapia intensiva após
a alta hospitalar. Porém, ainda são necessários estudos criteriosos que avaliem o efeito de programas de reabilitação física na
Qualidade de Vida após a hospitalização em UTI.
Palavras-chave: Terapia Intensiva, Reabilitação, Qualidade de Vida.
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MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM PACIENTES INTERNADOS
NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI): REVISÃO DE
LITERATURA
Early mobilization in patients hospitalized in Intensive Care Unit (ICU):
Literature Review

Juliana Silva Castro1, Jacqueline Barreto Souza2, Érika Ramos Silva3
1. Fisioterapeuta (Hospital Primavera e Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia/ Aracaju/ Sergipe/
Brasil) juliana_scastro@hotmail.com
2. Fisioterapeuta (Hospital do Coração/ Aracaju/ Sergipe/ Brasil) jac_barreto@hotmail.com
3. Fisioterapeuta, Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe (Hospital Primavera e Universidade Tiradentes/ Aracaju/ Sergipe/ Brasil) erikase1@hotmail.com

RESUMO
O desenvolvimento de fraqueza generalizada relacionada ao paciente crítico é uma complicação significante e comum em
muitos indivíduos admitidos em uma Unidade de Terapia Intensiva. A prevenção, controle ou redução dos efeitos deletérios do
imobilismo pode ser obtido por meio da Fisioterapia que, quando iniciada de maneira precoce, é uma potente ferramenta para
obtenção do retorno funcional desses pacientes. O objetivo desse estudo foi verificar na literatura a importância da mobilização
precoce em pacientes críticos internados em Unidade de Terapia Intensiva. Para a realização desse estudo foi feita uma revisão de
literatura, utilizando bibliografias disponíveis entre os anos de 2007 a 2013, através de artigos científicos sobre o assunto disponibilizados nas bases de dados eletrônicas SCIELO, LILACS, MEDLINE. Nota-se que a mobilização precoce é uma ferramenta
importante para a recuperação funcional dos indivíduos críticos. Embora ainda precisem ser feitos novos estudos para comprovar
e enfatizar os benefícios dessa conduta.
Palavras-chave: Mobilização precoce, Unidade de Terapia Intensiva, Serviço Hospitalar de Fisioterapia.
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PNEUMONIA ASSOCIADA
À VENTILAÇÃO MECÂNICA
Preventive measures for ventilator-associated pneumonia

Larissa Cristina Gobor1, Jemerson José Polli Oliveira2
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2. Docente da Faculdade Inspirar Unidade Balneário Camboriú – SC - Brasil. E-mail: dr_jemerson@
hotmail.com

RESUMO
A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) surge 48 a 72 horas após intubação endotraqueal e instituição de ventilação mecânica (VM) sendo a complicação mais comum em unidades de terapia intensiva, e sua alta incidência está associada
a um aumento no período de hospitalização e índices de morbimortalidade, aumentando os custos hospitalares. Na literatura são
encontradas várias medidas preventivas para PAV, entre elas: cabeceira elevada entre 30 e 45°, interrupção diária da sedação,
profilaxia para úlcera de estresse, profilaxia para trombose venosa profunda (TVP), monitorizar pressão do cuff, higiene bucal
com clorexidina, cuidados com aspiração traqueal, nutrição enteral, controle da glicemia, circuitos, umidificadores, traqueostomia
e higiene das mãos. É fundamental a realização de protocolos ou pacotes de cuidados (bundles), a fim de reduzir a taxa de PAV,
e também promover segurança ao atendimento de pacientes que necessitam de ventilação mecânica invasiva.
Palavras-chave: pneumonia, ventilação mecânica, prevenção, protocolos, unidades de terapia intensiva.
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FISIOTERAPEUTA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
EM CARDIOPEDIATRIA, UMA NECESSIDADE NAS 24
HORAS DE SERVIÇO
Physiotherapist in the cardiopediatric intensive care unit, the need for 24hour service

Michele Galatti Secolo¹, André Zago²
1. Especialização em Fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva/ Pós graduanda (Londrina/ Faculdade
Inspirar/ Londrina/ Paraná/ Brasil) e mic_galatti@hotmail.com
2. Docente /Mestre (Londrina/ Faculdade Inspirar/ Londrina/ Paraná/ Brasil) e prof.andrezago@gmail.
com

RESUMO
A atuação fisioterapêutica no ambiente de unidade de terapia intensiva neonatal advém do crescimento e da ampla necessidade da redução de complicações e custos no âmbito hospitalar. A partir do alto índice de atenção às crianças em pós-operatório
de cirurgia cardíaca, este trabalho discute aspectos relevantes e chama para a necessidade do atendimento fisioterapêutico em
unidade de terapia intensiva em cardiopediatria no regime de 24 horas. Observa-se que ainda não existe uma padronização a
respeito do atendimento no que se refere a atenção fisioterapêutica 24 horas, embora seja comprovada a participação dentro
de parâmetros que reduzam custos nas internações em UTI, além de legislações em vigor que regulamentam esta necessidade.
Levando a reflexão sobre a importância da discussão sobre esta temática, a fim de garantir maior humanização no atendimento
e priorizar além da redução de gastos financeiros, melhores condição de reestabelecimento dos pacientes submetidos a cirurgias
cardíacas ainda na infância.
Palavras-chave: cardiopatia congênita, fisioterapia respiratória em cardiopatia, cirurgia cardíaca pediátrica, cardiopatia
congênita pós-operatório, complicações ventilatórias em cardiopediatria.
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CUIDADOS DURANTE A FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA
NO PACIENTE COM MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO
INTRACRANIANA (PIC)
Care during the chest physiotherapy in patient with intracranial pressure
monitoring (ICP)
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RESUMO
O fisioterapeuta vem ganhando seu espaço na Terapia Intensiva devido a importância de sua atuação com o paciente, e com
os equipamentos disponíveis, principalmente os de ventilação mecânica (VM). O objetivo dessa pesquisa foi mostrar os cuidados
durante a fisioterapia respiratória (FR) nos pacientes com monitorização de pressão intracraniana (PIC). O paciente neurológico
pode apresentar quadro clínico variável dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por isso o fisioterapeuta intensivista precisa
conhecer as técnicas de monitorização neurológica assim como as principais emergências neurológicas, visando minimizar as
possíveis sequelas funcionais. Uma das principais preocupações com um paciente neurológico na UTI é a elevação da PIC. Eles
precisam de inspeção constante da PIC e de cuidados adequados para tal especificidade, pois o mesmo em virtudes de disfunção
primária pode vir a apresentar alterações secundárias, como a alteração hemodinâmica, prolongando seu período de internação. A
fisioterapia dispõe de recursos específicos para a reabilitação em UTI. Os resultados dessa pesquisa bibliográfica indicam a necessidade de cuidados durante a aplicação das manobras fisioterapêuticas em pacientes com risco de HIC. Com base nesses estudos
concluímos que a FR leva a uma alteração momentânea da PIC, porém se mostra eficaz e essencial ao cuidado dos pacientes na
UTI, vítimas de traumatismo cranioencefálico (TCE), submetidos à ventilação mecânica invasiva (VMI).
Palavras-chave: traumatismo cranioencefálico, fisioterapia respiratória, pressão intracraniana.
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O TREINAMENTO FUNCIONAL NA SAÚDE DO IDOSO: UMA
REVISÃO À LITERATURA
Functional Training In Health Of Elderly: A Review Of The Literature
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RESUMO
A população idosa vem apresentando um crescimento rápido em todo o mundo, porém, esse crescimento acontece de forma
mais abrupta nos países em desenvolvimento, não permitindo planejamento para a melhoria das condições de vida desta população.
Com isso, aumenta-se a preocupação com a qualidade de vida, que vem sendo estimulada pelo aumento da expectativa de vida
da população e pelos avanços dos conhecimentos aplicados a atividade física e saúde. O treinamento funcional é uma prática de
atividade física atualmente muito difundida, porém pouco estudada quando se limita a população idosa. Diante desta situação,
este estudo visou produzir uma revisão bibliográfica no que diz respeito ao treinamento funcional e sua aplicação junto à pessoa
idosa. O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura assistemática sobre os efeitos do treinamento funcional quando
aplicados em idosos. Esta revisão foi desenvolvida por meio de investigação e análise nas bases de dados SCIELO, LILACS,
BIREME, revistas científicas e também foram utilizados livros sobre o tema proposto. Após esta etapa foi estabelecido critérios
de inclusão dos estudos encontrados, sendo eles os publicados entre os anos de 1998 e 2012 e o idioma, considerando artigos em
português e inglês. A pesquisa foi realizada no período de fevereiro a julho de 2014. Pode-se concluir que a prática do treinamento
funcional oferece vários benefícios para a população idosa, atuando na melhora da mobilidade, do equilíbrio postural e força,
além de aperfeiçoar o desempenho das atividades instrumentais da vida diária do idoso.
Palavras-chave: Envelhecimento, Treinamento Funcional, Atividade física, Qualidade de vida.
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RESUMO
O estudo é uma revisão bibliográfica para comprovar a eficácia da mobilização precoce em indivíduos internados em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Essa necessidade advém dos problemas causados pela imobilização do indivíduo que passa
muito tempo no leito da terapia intensiva. A pesquisa encontrou 10 artigos que trataram especificamente deste assunto, 6 trabalhos ensaios clínicos controlados e randomizados e 4 de revisão de literatura. A conclusão dos estudos levantados foi de que a
mobilização precoce apresenta benefícios físicos, como prevenção e promoção do ganho de força muscular, psicológicos, evita
os riscos de internação prolongada, reduz a incidência de complicações pulmonares, acelera a recuperação e diminui a duração
da ventilação mecânica (VM), portanto, melhorando a capacidade funcional do indivíduo. Sendo assim, esta técnica foi considerada pelos autores como bastante segura e viável para os indivíduos em UTI, porém, ainda há necessidade de mais pesquisas que
possam ampliar a eficácia da mobilização precoce nesta unidade.
Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Imobilização no leito. Mobilização Precoce.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi refletir sobre a liderança, com base na perspectiva de enfermeiros conforme relatos da literatura
sobre o tema. A assistência de qualidade deve ser o objetivo único e primordial e a liderança na enfermagem deve estar baseada
no reconhecimento das necessidades da clientela e nas qualidades de sua equipe. Palavras-chaves: Atelectasia, paciente pós-operatório, Enfermagem, terapia intensiva.
Palavras-chave: leadership, nursing supervision, professional competence, management.
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Intensive Care Unit - Literature Review
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RESUMO
A imobilidade oriunda de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pode gerar múltiplas complicações
deletérias a saúde. Dentre as complicações, os pacientes podem desenvolver uma diminuição da capacidade funcional, sobretudo
na condição física, vindo a repercutir no aumentando do tempo de internação, aliando-se a prejuízos na qualidade de vida após a
alta hospitalar. Como terapêutica a mobilização precoce (MP) emerge como proposta de tratamento a ser realizada na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) com vista à resolução e/ou prevenção dos danos provenientes da imobilidade. Destarte, a partir de uma
revisão bibliográfica em bases de dados disponíveis na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e outros materiais, este artigo buscou analisar os efeitos do uso de mobilização precoce em
pacientes críticos internados na UTI. Os resultados encontrados apontam que a mobilização precoce, respeitando evidentemente a
condição neurológica, circulatória e respiratória, se mostra eficaz na recuperação e prevenção dos efeitos da internação prolongada,
como melhora na força muscular periférica, capacidade respiratória e na funcionalidade, incidindo na diminuição dos graus de
morbidades e mortalidades, bem como promovendo uma melhor qualidade de vida destes pacientes.
Palavras-chave: mobilização precoce, paciente crítico, Unidades de Terapia Intensiva, Fisioterapia.
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EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS ACERCA DA GINÁSTICA
LABORAL NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS
Scientific Evidence About the Gym Work in Prevention of Occupational
Diseases

Juliana Machado de Campos1, Renata Alyne Czajka Sabchuk2, Rubian Diego Andrade3
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo verificar as evidências científicas acerca dos programas de Ginástica Laboral (GL) na prevenção de doenças osteomusculares nos trabalhadores brasileiros. Para isso, realizou-se uma revisão sistemática por meio das
bases de dados “Google Scoller” e “Scielo”. A partir desta pesquisa bibliográfica, foram discutidos os principais resultados para
chegar a um denominador comum a respeito do assunto. O estudo foi composto por uma amostra de sete artigos selecionados a
partir dos critérios de inclusão e exclusão: publicações entre 2009 e 2014; estudos nacionais em português; explícita abordagem
sobre evidências da GL e artigos originais publicados em revistas científicas. Os resultados obtidos evidenciaram melhora em
aspectos como condições sintomatológicas (dor) em relação à intensidade, flexibilidade e o estímulo a prática de atividade física
fora do ambiente trabalho. Diante disto, conclui-se que a GL proporciona uma melhora na qualidade da realização do trabalho,
no bem estar físico e psicológico do trabalhador. Portanto, a necessidade da implantação do programa de GL, proporcionando
melhores condições de trabalho. São sugeridos novos estudos em base de dados internacionais para confirmar a eficiência da GL
na melhoria da qualidade de vida, buscando um melhor planejamento de políticas públicas em programas de promoção de saúde
com trabalhadores.
Palavras-chave: leadership, nursing supervision, professional competence, management.
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MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM TERAPIA INTENSIVA: UMA
REVISÃO DE LITERATURA
Caroline Grings dos Santos1, Gabriela Motter2, Makelly Mella Scariot3,
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RESUMO
A fraqueza muscular do paciente crítico é um dos problemas mais comuns em pacientes internados em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI). A fisioterapia tem papel importante na recuperação desses pacientes, através da mobilização precoce e de suas
diferentes formas de aplicabilidade, como eletroestimulação, cinesioterapia ativa ou passiva, até a retirada do leito. A mobilização
precoce é uma terapia que traz benefícios físicos, psicológicos e evita os riscos da hospitalização prolongada, reduzindo a incidência de complicações pulmonares e diminuindo o tempo de desmame da ventilação mecânica. O objetivo desse estudo foi rever a
literatura relacionada ao uso da mobilização precoce em pacientes inter¬nados em unidades de terapia intensiva. A pesquisa da
literatura foi realizada por meio de ensaios clínicos publicados entre 2009 e 2014, tendo como bases de dados eletrônicas Scielo,
LILACS, Medline/Pubmed. Podemos perceber que, essa nova visão de reabilitação através da mobilização precoce vem derrubando o tradicional conceito de manter esses pacientes em repouso no leito com a expectativa de não provocar instabilidades.
Entretanto, são necessários mais estudos randomizados e controlados para que seja possível realizar mais comparações entre as
técnicas utilizadas, bem como o real custo-benefício de cada uma delas.
Palavras-chave: imobilismo; mobilização precoce; paciente crítico; unidade de terapia intensiva.
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Effects of early mobilization in critical patients
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RESUMO
Introdução: A imobilidade, o descondicionamento físico e a fraqueza muscular são problemas comuns em pacientes críticos,
com insuficiência respiratória aguda em ventilação mecânica. Estudos recentes tem mostrado melhora na recuperação funcional
desses pacientes submetidos à mobilização precoce. Objetivo: Avaliar os desfechos proporcionados pela mobilização precoce
no paciente crítico. Métodos: Revisão sistemática onde foram admitidos estudos de 2009 a 2014 a partir da base de dados Pubmed. Resultados: Foram encontrados quatro artigos relevantes para o estudo, sendo incluído um através da busca manual. Todos
os artigos mostraram resultados favoráveis na realização da mobilização precoce, como melhora na força muscular periférica,
capacidade respiratória, na funcionalidade e diminuição no tempo de internação hospitalar. Conclusão: A mobilização precoce
consiste em uma terapia segura e viável em pacientes críticos, podendo diminuir os efeitos deletérios da imobilização prolongada.
Palavras-chave: Deambulação Precoce, Unidade de Terapia Intensiva, Fisioterapia.
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DESMAME DIFÍCIL DA VENTILAÇÃO MECÂNICA
Difficult weaning from mechanical ventilation
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RESUMO
Introdução: A ventilação mecânica invasiva é um suporte ventilatório muito utilizado em UTI, e não se deve postergar sua
retirada, pois a mesma causa diversos fatores que aumentam a morbidade e mortalidade de seus usuários. 25% dos pacientes
que utilizam este modo ventilatório apresentam um desmame difícil sendo necessário utilizar técnicas fisioterapêuticas para
facilitar a retirada deste suporte ventilatório. O objetivo do trabalho foi verificar as possíveis técnicas utilizadas que auxiliam na
retirada mais precoce possível da VM através de uma revisão bibliográfica. O trabalho foi realizado através de um levantamento
bibliográfico de atualização utilizando diferentes referências publicadas em inglês e português retiradas nas seguintes fonte de
dados : BIREME, SCIELO BRASIL, PUBMED, GOOGLE ACADÊMICO REVISTAS E JORNAIS. O material colhido tem
embasamento científico e foram publicados entre os anos 2006 á 2014. Através dos estudos verificou que o desmame ainda é um
processo difícil, porem técnicas como mobilização precoce, eletroestimulação diafragmática, entre outras, facilitam o processo
de retirada da VM, diminui o tempo de internação em UTI, e melhora a qualidade de vida do paciente após alta hospitalar.
Palavras-chave: Ventilação mecânica, desmame ventilatório, fisioterapia.
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EFEITOS DA HIPEROXIGENAÇÃO NA PERFORMANCE DE
ATLETAS DE TÊNIS DE CAMPO
Effects of hyperoxygenation in tennis court of athletes of performance
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RESUMO
Analisando o fenômeno esportivo e a sua evolução, verifica-se a necessidade de buscar conhecimentos importantes para
que o atleta, através do treinamento, esteja melhor preparado física, técnica, tática e psicologicamente para obter excelente desempenho esportivo. O tênis de campo é uma modalidade individual com grande complexidade e exigências físicas, mediante a
sua evolução, percebe-se a necessidade de estudos sobre cada aspecto desse esporte. A presente revisão de literatura tem como
objetivo avaliar os aspectos fisiológicos da modalidade e observar os efeitos que a hiperoxigenação favorece aos atletas de tênis
de campo, pois o sistema respiratório possui associação direta com o desempenho esportivo. E também, determinar a eficácia
da utilização de suplemento de Oxigênio na performance esportiva. Para tal, buscamos estudos da modalidade publicados nos
periódicos de maior relevância das ciências do esporte.
Palavras-chave: tênis de campo, Hiperoxigenação, oxigênio, performance.
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VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA NO EDEMA
AGUDO PULMONAR: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Non-invasive mechanical ventilation in acute pulmonary edema: literature
review
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Duarte4
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RESUMO
O edema agudo de pulmão (EAP) é uma das mais angustiantes e dramáticas síndromes cardiorrespiratórias levando a alta
frequência de internação em Unidades de Emergência e Terapia Intensiva. O presente estudo tem como objetivo apresentar resultados eficazes da Ventilação Mecânica não-invasiva (VNI) em pacientes com EAP, em comparação com outras modalidades
terapêuticas, e suas próprias alternativas de ventilação não invasiva (CPAP e BIPAP); Os resultados obtidos nessa revisão literária
permitem concluir que a VNI quando eletiva ao tratamento pelo modo CPAP ao EAP, apresenta melhor eficácia em relação às
principais variáveis da hemodinâmica e do desconforto respiratório, porém não interfere nos resultados de mortalidade e diminuição da intubação.
Palavras-chave: Ventilação não-invasiva, Edema agudo de Pulmão, Desconforto respiratório.
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Pulmonary Disease: A Literature Review
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RESUMO
Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é definida como uma enfermidade respiratória que pode ser prevenida e tratável, que se caracteriza pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo com presença de dispneia como principal queixa pelos
pacientes. Além da medicação a Ventilação Não Invasiva (VNI), tem sido muito utilizada para tratamento dessa doença. Objetivo:
estudar a aplicação da Ventilação Não Invasiva (VNI) em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Métodos:
realizou-se uma revisão de literatura científica nacional e internacional conforme os critérios estabelecidos para a pesquisa documental nas bases de dados PubMed e SciElo; selecionando todos os ensaios clínicos realizados entre 2009 e 2013. Foram apurados
35 artigos dos quais 11 foram inclusos no estudo. Resultados e Discussão: a ventilação mecânica não invasiva pode diminuir os
sintomas como dispneia ocasionada pela fadiga da musculatura respiratória. A maioria dos artigos concluiu que o uso da VNI traz
benefícios e é recomendado para o paciente DPOC agudizado, evitando intubações e complicações causadas por esse método.
Palavras-chave: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Ventilação Não Invasiva.
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RESUMO
As transformações que ocorrem com o envelhecimento é um processo natural dos seres vivos, estas modificações resultam
na perda das capacidades ao longo da vida.O presente estudo tem por objetivo fazer uma revisão bibliografica sobre os efeitos
do treinamento de força no processo de envelhecimento.Como metodologia foi feita uma revisão literária de artigos relacionados
ao treinamento de força e idosos. Como resultado, todos os estudos reunidos mostraram a importância de praticar o treinamento
de força com intuito de minimizar os efeitos negativos do envelhecimento.Apurou-se com esse estudo que o exercício com peso
desempenha um papel determinante em diferentes aspectos relacionados com a saúde dos idosos.
Palavras-chave: força muscular, envelhecimento, terceira Idade.
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RESUMO
Objetivo: Avaliar através de uma revisão na literatura, a utilização da Dexmedetomidina na Ventilação Não Invasiva (VNI) em
pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Método: Para a revisão literária, foram utilizados artigos científicos
das bases de dados Lilacs, Medline, Pubmed, Bireme, SciElO, no período 2004 a 2014, utilizando os descritores: “Dexmedetomidine”; “Non Invasive Ventilation”; “Midazolam”, onde os critérios de inclusão eram estudos controlados randomizados e estudos
de caso. A seleção dos estudos foi feita primeiramente por um pesquisador, em seguida uma nova seleção foi realizada de forma
independente, por outros dois pesquisadores. Resultados: Foram encontrados 30 artigos, sendo 26 excluídos por não abordarem
os critérios de inclusão da pesquisa. Restando portanto, 5 artigos para esta revisão sistemática. Nesses artigos foram abordados
a utilização da droga em comparação com outras, a sua efetividade no tratamento ao paciente com agitação e má adaptação em
ventilação não invasiva e os custos referentes a utilização a esta droga comparado as medicações mais comumente usadas. Conclusões: O uso de medicações sedativas durante a VNI pareceu colaborar para a adaptação do paciente ao dispositivo ventilatório, reduzindo a possibilidade de falha no seu uso. Na comparação entre as medicações Dexmedetomidina e Midazolam, ambas
apresentaram-se eficientes na sedação do paciente, porém a Dexmedetomidina, apresentou melhor nível de “sedação consciente”,
redução no tempo de VNI, redução do tempo de internação, menor número de casos de delirium e repercussões hemodinâmicas.
Em comparação aos custos com as medicações a Dexmedetomidina apresentou-se mais econômica quando levantado o tempo de
ventilação, manejo do delirum e tempo de permanência em UTI.
Palavras-chave: Dexmedetomidina; Ventilação Não Invasiva; Midazolam.
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AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PARA PACIENTES
SUBMETIDOS A UM PROGRAMA DE PILATES: UMA
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RESUMO
Introdução: O Método Pilates tem como objetivo de integrar corpo, mente e espírito. Quando aplicado de forma terapêutica,
as indicações para o método Pilates são bastante vastas podendo ser utilizado tanto para jovens, adultos e idosos quanto para
atletas. Através do método Pilates é possível melhorar a qualidade de vida de qualquer pessoa, o mesmo possibilita uma boa relação entre o corpo e a mente, sendo um benefício e uma alternativa para combater o sedentarismo. Objetivo: Analisar, por meio
de uma revisão bibliográfica simples, os benefícios gerados às pessoas que praticam o método Pilates. Metodologia: A presente
revisão foi realizada mediante a análise de artigos científicos, coletados por meio da busca em base de dados como MEDLINE
E LILACS. Foram selecionados artigos na língua portuguesa, espanhola e inglesa. Resultados: Por meio da pesquisa com as
palavras chaves, 64 artigos corresponderam à busca. A partir disso, 27 artigos foram selecionados pelo resumo, mas desses, 15
foram inclusos nessa revisão. Quando aplicado na população idosa, o Pilates melhora a força e a mobilidade. Outros estudos
demonstraram a melhora do desempenho funcional, sintomas de dismenorréia primária em mulheres. Em atletas demonstrou
a melhora da flexibilidade. Em uma população de portadores de lombalgia melhorou significativamente a dor e a qualidade de
vida. Conclusão: O estudo concluiu que, o método Pilates apresenta muitos benefícios como a melhora da flexibilidade, da dor,
da postura, capacidade funcional, força muscular, capacidade aeróbica e qualidade de vida em diferentes populações.
Palavras-chave: qualidade de vida, método pilates, exercício, bem-estar e saúde.
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RESUMO
INTRODUÇÃO: A aplicação da pressão positiva tem sido sugerida como uma modalidade terapêutica efetiva no Edema
Agudo de Pulmão. Nesta revisão da literatura temos como objetivo analisar a eficácia do CPAP no tratamento do Edema Agudo
de Pulmão. MÉTODOS: Para buscar as referências foram utilizadas as combinações simples dos seguintes termos: continuous
positive airwaypressure e acute edema ofthelung, no banco de dados da Bireme. RESULTADOS: Foram selecionados e analisados 12 estudos publicados a partir do ano de 2004, sendo que todos se tratavam de ensaios clínicos. Grande parte dos estudos
comparou a utilização do CPAP ou suas variações a oxigenoterapia ou nenhuma forma de tratamento. Dos artigos que analisaram
o uso do CPAP comparados a outros tratamentos apresentaram como resultados: diminuição no número de intubação, melhora da
dificuldade respiratória, eficácia na reversão das alterações metabólicas, diminuição da mortalidade e menor tempo de internação,
além de menor custo. CONCLUSÃO: Verificou-se que o CPAP têm se mostrado eficaz no tratamento do Edema Agudo de Pulmão.
Palavras-chave: fisioterapia, edema agudo de pulmão, ventilação não-invasiva.
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RESUMO
A análise biomecânica do movimento permite a avaliação de graus de habilidade ou destreza na execução de uma dada tarefa
motora, abrindo assim caminho para as diferentes avaliações da performance humana. Uma avaliação quantitativa dos movimentos
permite que os profissionais que trabalham com alunos personalizados tenham em suas mãos maiores possibilidades de análise,
melhorando a performance dos alunos. O artigo tem como objetivo propor e avaliar o uso da análise cinemática como avaliação
quantitativa para indivíduos com treinamento personalizado com o intuito de melhorar o trabalho e aumentar a satisfação dos
alunos. Para avaliar a aplicabilidade da análise cinemática, foi realizado um experimento com um indivíduo do sexo feminino,
e praticante regular de atividade física, o mesmo realizou 10 repetições do movimento “Afundo com salto bilateral”, as imagens
foram capturadas pelo programa SkillSpector. Através deste estudo foi possível constatar que o cinemática é uma ferramenta viável,
de baixo custo e fácil utilização que pode fornecer dados para o profissional que busca a melhoria na execução dos movimentos,
visando o aumento no rendimento de seus alunos.
Palavras-chave: Biomecânica, Cinemática, Atividade física, Performance.
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ESTUDO DA FUNCIONALIDADE COM A VNI EM
PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA
Study of functionality with NIV in patients undergoing cardiac surgery

Carolina Dórea Franco¹, Manoel Luiz Cerqueira Neto²
1. Universidade Federal de Sergipe (Aracaju - SE) carol_dorea@hotmail.com
2. Universidade Tiradentes (Aracaju - SE) mlcerqueiraneto@gmail.com

RESUMO
Introdução: A cirurgia cardíaca pode reduzir a capacidade respiratória influenciando negativamente pela inatividade física
pós-operatória. A ventilação não invasiva (VNI) é uma das técnicas aplicadas para prevenir a deterioração da função pulmonar
e reduzir as complicações pulmonares do pós-operatório cardíaco. Objetivo: Estudara funcionalidade com a VNI em pacientes
submetidos à cirurgia cardíaca. Metodologia: Caracterizou-se por ser um ensaio clínico controlado, com delineamento consecutivo por conveniência e contemporâneo. Os sujeitos adultos de ambos os gêneros foram incluídos aleatoriamente nos grupos
experimental (GE) e controle (GC).O grupo experimental (n=23) foi submetido ao protocolo padrão de fisioterapia com a adição
da VNI e o grupo controle (n=26) somente ao protocolo de fisioterapia. Os pacientes foram avaliados no pré-operatório, no 3º e
no 5º dia pós-operatório e na alta, sendo pesquisados a variável Medida de Independência Funcional (MIF) e o Índice de Barthel.
Resultados: Observou-se melhores pontuações da Medida de Independência Funcional no grupo experimental, em parte dos momentos avaliados. Conclusão: O uso da VNI em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca proporcionou melhora da funcionalidade.
Palavras-chave: Cirurgia cardíaca; VNI; Funcionalidade.
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GANHO DA FLEXIBILIDADE DO QUADRIL – UM ESTUDO
DE CASO
Gain in hip flexibility - a case study

Michele Fabiana Soares Sniecikoski Ferreira1, Prof. Msc. André Albuquerque2
1. Faculdade Inspirar/Aluno (Curitiba/Paraná/Brasil).
2. Faculdade Inspirar/Professor e Coordenador (Curitiba/Paraná/Brasil).

RESUMO
A distrofia miotônica ou doença de Steinert é doença genética (cromossomo 19) que provoca falha de produção da proteína
miotonina quinase. Pode afetar diferentes sistemas, necessitando de acompanhamento multiprofissional. O educador físico é um
profissional que pode compor a equipe, pois um programa de atividade física adequado pode auxiliar a promover a estabilidade
da doença e ganho de qualidade de vida para o indivíduo. O presente estudo consiste em relato de caso. Foram 26 sessões de 50
minutos no período de três meses, sendo 02 sessões semanais. Todas com exercícios de baixa intensidade e organizadas em microciclo (curto prazo). O teste de Sentar e Alcançar com a utilização do Banco de Wells e o goniômetro, aplicados, antes e após
o fim do programa de exercícios, indicaram um aumento na amplitude de movimentação bilateral das articulações do quadril em
flexão, extensão, abdução e adução.
Palavras-chave: distrofia miotônica, doença de Steinert, atividade física, flexibilidade do quadril.

Página - 319

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde
Suplemento 1 • Volume 8 • Número 1 • JAN/FEV/MAR de 2016

FISIOTERAPIA APLICADA NA PROFILAXIA E
TRATAMENTO DO DELIRIUM
Physical Therapy Applied In Prophylaxis and Treatment of Delirium

Jucilene Pitágora Sousa Lima1, Orientador: Antônio Duarte2
1. Fisioterapeuta – Hospital Clériston Andrade – Feira de Santana / BA – Brasil. jucipitagora@gmail.com/

RESUMO
O delirium é uma manifestação aguda, comum em pacientes criticamente enfermos. Intimamente relacionado com aumento
nas taxas de mortalidade, é apontado também, como causa do declínio funcional, a médio e longo prazo. Em uma UTI – Unidade
de Terapia Intensiva, a equipe multidisciplinar, em especial o fisioterapeuta, deve possuir por alvo o desmame da ventilação mecânica – VM e a mobilização precoce a fim de, reduzir a incidência do delirium; promovendo a melhora da qualidade de vida do
paciente internado. Esse é um estudo de revisão bibliográfica, focado na importância da fisioterapia no processo de reabilitação
do paciente crítico, estabelecendo a mobilização precoce como principal profilaxia e tratamento para o delirium. Baseado em
respostas fisiológicas, são incontestáveis, os benefícios da cinesioterapia nesse processo.
Palavras-chave: Delirium, Unidade de Terapia Intensiva, Fisioterapia, Mobilização Precoce.
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UTILIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA EM
PACIENTES PORTADORES DA DOENÇA PULMONAR
OBSTRUTIVA CRÔNICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Use of noninvasive ventilation in patients with chronic obstructive
pulmonary disease: a review of literature

Marize Claire de Lima Melo1, Francisca Fernandes Neta2, Maria Ayrtes Ximenes Ponte Colaço3
1. Discente da Pós-graduação Lato Sensu em Fisioterapia em Terapia Intensiva, pela Faculdade Inspirar,
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RESUMO
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) vem sendo reconhecida como um sério problema de Saúde Pública, sendo
caracterizada pela obstrução do fluxo aéreo devido resposta inflamatória dos pulmões, tendo como alternativa ao seu tratamento
a Ventilação Não Invasiva (VNI). O presente artigo tem como objetivo realizar uma revisão literária sobre o efeito da VNI em
pacientes portadores da DPOC. Esta pesquisa se caracteriza como revisão de literatura, onde foi composta de 30 estudos que se
enquadravam na linha de pesquisa, porém apenas 16 estudos foram inclusos na pesquisa. Com base nos achados da literatura, foi
possível obter resultados favoráveis em relação a associação do suporte de VNI ao tratamento de pacientes com DPOC, porém
mais estudos com resultados clínicos favoráveis são necessários, devido a atual variedade de recursos de interfaces, modos e
ventiladores para aplicação mais segura da VNI nesses pacientes.
Palavras-chave: DPOC, VNI, Insuficiência Respiratória.
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EFEITOS DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM PACIENTES NA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Effects of Early Mobilization of patients in the Intensive Care Unit

Andreza Pereira Rodrigues1, Glauquia Meyrelle Leite Pachico2, Maria Ayrtes Ximenes Ponte Colaço3
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RESUMO
Os efeitos do imobilismo são fatores determinantes na evolução, desmame e alta do paciente crítico, visto que acomete
vários sistemas, repercutindo em limitações funcionais após o desmame e alta hospitalar dificultando o retorno desses pacientes
a sua vida normal. A fisioterapia através da mobilização precoce exerce um importante papel na prevenção e reabilitação intervindo, dessa forma, contra os efeitos deletérios do imobilismo assim diminuindo o período de permanência do paciente no leito.
O objetivo principal desse estudo foi elencar os efeitos do imobilismo e verificar a importância de uma intervenção precoce no
paciente crítico.
Palavras-chave: Efeitos, Mobilização Precoce, fisioterapia e UTI.
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USO DO MÉTODO HAMMOCK (REDINHA) DENTRO DAS
UNIDADES DE TERAPIAS INTENSIVAS NEONATAIS:
REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
The use of method hammock (swing net) in the newborn intensive therapy
unit: a systematic review of the literature

Luiz Antonio Boldieri Neves¹, Rafael de Souza Reis², Cesar Antônio Luchesa³
1. Fisioterapeuta. Pós Graduando em Fisioterapia em Terapia Intensiva pela Faculdade Inspirar. Cascavel
– Pr. bold505@hotmail.com
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RESUMO
Introdução: O posicionamento em Hammock (redinha) teve início na Austrália e é utilizada nas unidades de terapia intensiva
deste país, sendo pouco utilizado em unidades de terapia intensiva no Brasil. Este posicionamento simula a postura intrauterina,
encorajando o desenvolvimento da flexão, promovendo simetria, o que certamente promoverá menos prejuízo ao comportamento
motor. Objetivo: Realizar uma revisão sistemática da literatura sobre o uso do método em unidades de terapia intensiva neonatal.
Método: A busca dos artigos envolvendo o desfecho clínico pretendido foi realizada em diferentes bases de dados, sem restrição
de línguas identificando estudos que abordassem a utilização do método. Seis estudos foram encontrados e analisados. Resultados:
Ganhos discretos em relação aos desfechos de maturidade neuropsicomotora, crescimento e estabilidade autonômica, e hipoxemia
em indivíduos com displasia broncopulmonar. Conclusão: Parece haver evidências que o método Hammock promove diminuição
dos sinais vitais basais e facilita uma maturidade psicomotora do necém-nato.
Palavras-chave: Redinha. UTI. Posicionamento.
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EFEITOS DO USO DA CINTA ABDOMINAL EM PACIENTES
COM TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR
Effects of the abdominal belt use in patients with spinal cord injury

Carla Lopes Colaço1, Ana Paula Vasconcellos Abdon2, Maria Ayrtes Ximenes Ponte Colaço3
1. Aluna da Faculdade Inspirar;
2. Profa. Ms. Orientadora da pesquisa;
3. Profa. Esp. Co-orientadora da pesquisa.

RESUMO
Objetivo: Analisar os efeitos do uso da cinta abdominal elástica (CAE) em pacientes com traumatismo raquimedular (TRM).
Métodos: Realizou-se estudo quantitativo, do tipo intervencionista, em hospital de referência e assistência à saúde em urgência e
emergência. Participaram 16 pacientes com diagnóstico de lesão raquimedular, selecionados no período de fevereiro a setembro
de 2013, independente do sexo e do fator causal do trauma, e na faixa etária de 18 a 50 anos. Todos passaram por uma avaliação
funcional antes e após 10 minutos de utilização da CAE. Resultados: Todos os pacientes eram do sexo masculino. As principais
causas foram acidente de moto e projétil por arma de fogo. A faixa etária era de 31,70 ± 8,16 anos, onde 60% dos pacientes tinham
entre 18 a 30 anos. Maior ocorrência de lesão entre C3 a C5 foram encontradas em 6 pacientes (60%). Houve aumento significativo
da força dos músculos respiratórios, de 29,70 cmH2O na Pimáx (p=0,02) e de 14,80 cmH2O na Pemáx (p=0,06). Ocorreu melhora
significativa no volume corrente (VC) de 56,6 ml (p=0,03), e no volume minuto (VM) de 2,41 L (p=0,05). Entretanto, não ocorreu alteração na frequência respiratória (p=0,13). Conclusão: Diante desses achados, a aplicação desse recurso pode auxiliar na
recuperação funcional desses pacientes, reduzindo as alterações pulmonares e consequentemente, facilitando sua alta hospitalar.
Palavras-chave: Fisioterapia, Medula espinhal, Sistema Respiratório.
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CARACTERIZAÇÃO DA CAPACIDADE AERÓBIA,
FUNCIONALIDADE E EQUILÍBRIO ESTÁTICO DAS IDOSAS
PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA
DA REGIONAL BOA VISTA DA CIDADE DE CURITIBA
Characteristics of aerobic capacity, functionality, and static balance of
elderly program participants of physical activity of regional Boa Vista of
Curitiba city

Alessandra Andretta1, Leandro da Silva1, Marcio Alan Narciso1, Angélica Lodovico1
1. Faculdade Inspirar (Curitiba, Paraná – Brasil)

RESUMO
Com o avanço da idade, acontece no corpo humano alterações que interferem diretamente nos sistemas funcionais e podem
comprometer a capacidade dos idosos em realizar as atividades do cotidiano. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a capacidade
aeróbia, funcionalidade e o equilíbrio estático de idosas participantes de um programa de atividade física nos Centros de Esporte
e Lazer (CELs) da regional Boa Vista da cidade de Curitiba. Os testes ultilizados foram: equilibrio estatico unipodal, sentar e
levantar e o teste de 6 minutos de caminhada. Ao avaliar o equilibrio estático, 44% da população obteve resultado considerado
ótimo (30 segundos), no teste de sentar e levantar 57% das idosas encontram-se dentro da faixa considerada boa, já no teste de
6 minutos de caminha foi encontrado o melhor resultado da bateria: 91% das avaliadas atingiram valor considerado muito bom.
As idosas participantes dos testes estão com uma boa condição de força de membros inferiores e condicionamento aeróbio,
apresentando valores acima da média esperada, com excessão do equilibrio estático que deve ser observado de maneira especial.
Palavras-chave: Aptidão Física, Treinamento, Funcionalidade, Equilíbrio, Caracterização Populacional.
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EFEITOS TERAPÊUTICOS DA POSIÇÃO PRONA EM RN’S
PREMATUROS
Therapeutic effects of prone position in preterm infants
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RESUMO
O objetivo do presente estudo é analisar os efeitos terapêuticos da posição prona em relação a condição respiratória de
neonatos no leito. Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram utilizados artigos de revistas indexadas nos bancos de
dados PubMed,Scielo, Revista Inspirar e Bases Bireme publicados entre os anos de 2007 a 2014. Além da utilização de artigos
do acervo pessoal. A posição prona ou decúbito ventral é uma manobra utilizada para combater a hipoxemia nos neonatos com
síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). O posicionamento em decúbito ventral exerce vários efeitos nos sistemas
cardiovascular e respiratório, proporcionando vários beneficios ao Rn, promovendo uma redução da assincronia toracoabdominal,
aumentando a oxigenação, melhorando a relação V/Q e consequentemente oferecendo maior conforto ao neonato prematuro.
Palavras-chave: Decúbito ventral; Recém-nascidos prematuros; Fisioterapia; Síndrome do Desconforto Respiratório.
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Capítulo XVIII

TERAPIA INTENSIVA
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ANÁLISE DA FREQUÊNCIA E TIPO DE INTERVENÇÃO
DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM PACIENTES
SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA ATRAVÉS DO
MÉTODO DENOMINADO ABORDAGEM FUNCIONAL
Analysis of Frequency and Type of Intervention of Respiratory Therapy in
Patients Undergoing Mechanical Ventilation Through the Method Called
Functional Approache

Maria Emília Souza Guimarães1, Emanuelle Moura da Silva Santana2, Antônio Carlos Magalhães
Duarte3
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RESUMO
A atuação do fisioterapeuta em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) proporciona redução do tempo de ventilação mecânica
(VM), de complicações respiratórias, diminuindo o tempo de internação hospitalar. Nos últimos dez anos, tem se desenvolvido
metodologia de ação fisioterápica que considera o impacto funcional das doenças sobre a função do sistema respiratório, seu
diagnóstico funcional e a tomada de decisão sobre o momento e tipo de intervenção fisioterápica. A esta estratégia denominamos
abordagem funcional em fisioterapia respiratória. Objetivo: analisar a freqüência e tipos de intervenções de fisioterapia respiratória
aplicadas em pacientes submetidos à VM, ao utilizar o método Abordagem Funcional. Foi um estudo descritivo, observacional,
onde foram analisados retrospectivamente prontuários de pacientes internados entre 2007 e 2012 na UTI de um hospital privado
de Salvador/Bahia, submetidos ao método Abordagem Funcional. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Faculdade Inspirar, parecer nº 387.393. 61 pacientes foram selecionados, com idade média de 74,97 anos, sendo 57,4% do sexo
feminino. O tempo médio de permanência em VM foi de 5,7 dias, e o tempo total de internamento teve uma média de 18,57 dias.
A aspiração prevaleceu como método de primeira escolha de intervenção, sendo realizada em 32,85% dos indivíduos, e o tempo
de resposta entre duas intervenções seguidas representou uma média de 45,39% horas. Diante destes dados, verificamos que,
ao intervir através do método Abordagem Funcional, houve a diminuição do número de vezes que o fisioterapeuta intervém em
pacientes em VM, sem que isto diminua a eficácia do tratamento.
Palavras-chave: fisioterapia, abordagem funcional, terapia intensiva.
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O USO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA NA
EXACERBAÇÃO DA DOENÇA PULMONAR OBSTRUÍDA
CRÔNICA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Use of mechanical ventilation in non invasive exacerbation of chronic
pulmonary disease blocked: literature review

Elizete Martins Campos¹
1. Graduada em Fisioterapia pela Faculdade FAMETRO, 2010, Manaus/AM.

RESUMO
O presente trabalho traz um estudo sobre “o uso da ventilação mecânica não invasiva na exacerbação da doença pulmonar
obstruída crônica”, sendo uma revisão bibliográfica. O objetivo foi verificar o uso da ventilação mecânica não-invasiva em paciente
com exacerbação aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica, bem como seus benefícios e as complicações. Sua metodologia
foi uma revisão literária, utilizando pesquisas bibliográficas da MedLine, LILACS, Scielo e outras fontes de pesquisa que tratam
do assunto: doença pulmonar obstrutiva crônica, ventilação mecânica não-invasiva. E através das pesquisas realizadas, concluiu-se
que a ventilação mecânica não-invasiva pode abrandar a pressão parcial de dióxido de carbono, aliviar a troca gasosa, suavizar
sintomas como dispneia causada pela fadiga da musculatura respiratória, diminuir as internações hospitalares, a precisão de intubação, o número de complicações, o tempo de internação e a mortalidade hospitalar. Ainda, a ventilação mecânica não-invasiva
pode ser mais efetiva em pacientes com moderada a grave exacerbação da DPOC e quanto às complicações, podem ser diminuídas
na utilização de adequada interface e conhecimento do fisioterapeuta.
Palavras-chave: Doença pulmonar. Ventilação mecânica não-invasiva. Pacientes.
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DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA: UMA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
Weaning from mechanical ventilation: a literature review
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RESUMO
Objetivo: Fazer um estudo entre as três técnicas de desmame da ventilação mecânica mais utilizadas. Métodos: O referencial
teórico aqui descrito foi pesquisado através artigos científicos, revistas cientificas e em obras literárias relacionadas ao tema busca
expor a importância do uso de protocolos para o sucesso do desmame da ventilação mecânica. Resultados: Em estudos envolvendo
pacientes, a grande maioria foi extubada após teste de ventilação espontânea em tubo “T” e pequena parte do grupo estudado não
tolerou a respiração espontânea, retornando para o suporte ventilatório. Conclusão: Na maioria significativa dos casos em que
os pacientes ficaram duas horas em tubo “T” sem apresentar alterações hemodinâmicas e respiratórias puderam ser extubados.
Palavras-chave: Desmame, Ventilação mecânica.
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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA MOTORA EM
PACIENTES NA UTI
The importance of the motive physiotherapy in patients in ntensive care unit

Monique Andrade Moreira1; Aline da Silva Morong2
1. Alina da Faculdade Inspirar;
2. Orientadora.

RESUMO
O artigo em questão visa, sobretudo, destacar a importância da fisioterapia motora em pacientes na UTI. Sendo assim os
desafios que hoje se apresentam no tratamento de pacientes gravemente enfermos, é a mobilização de recursos institucionais e
uma gama de profissionais nas mais diversas áreas da saúde. Entre esses profissionais encontra-se o fisioterapeuta, pois pacientes
em leitos da UTI na maioria dos casos apresentam imobilidade e, consequentemente redução da força muscular o que contribui
para aumentar o tempo de desmame, internação, risco de infecções e não raro a morbimortalidade. Assim, a fisioterapia é utilizada
nesses pacientes como recurso preventivo da fraqueza muscular e hipotrofia a fim de prevenir e recuperar a capacidade funcional
dos membros tantos inferiores, como superiores. Para tanto recorreu-se a vasta pesquisa bibliográfica fundamentada na revisão de
literatura, o que se acredita ser suficiente para explicar o fenômeno estudado. Diante das teorias discutidas é possível dizer que o
profissional de fisioterapia exerce um papel preponderante nas UTI’s, especialmente no tratamento dos pacientes que necessitam
de exercícios físicos para manter a integridade dos membros e proporcionar a estes indivíduos uma qualidade de vida melhor.
Palavras-chave: Fisioterapia, Técnicas de exercícios, Mobilização, Atividades motoras.
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PROCESSOS DE HUMANIZAÇÃO NA UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA ADULTA: REVISÃO BIBLIOGRAFICA
Processes in humanization intensive care unit adult: biblioographic review

Milanye Machado Monte1; Karolyne Freire Barbosa²; Rosiane Freire Cavalcanti³; Maria Ayrtes Ximenes Ponte Colaço4
1. Fisioterapeuta, Fortaleza, (Ce). Brasil. E-mail: milanyemonte@msn.com
2. Fisioterapeuta, Fortaleza, (Ce). Brasil. E-mail: karolynefbarbosa@hotmail.com
3. Departamento de Fisioterapia, Faculdades Nordeste (FANOR), Fortaleza (CE), Brasil. E-mail: rcavalcante@fanor.edu.br; rosianefreire1@gmail.com
4. Departamento de Fisioterapia, Faculdade Inspirar, Fortaleza (CE), Brasil. E-mail: aximenesp@hotmail.
com

RESUMO
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um local especializado para o tratamento de pacientes críticos, prestando serviço
especializado, com tecnologia avançada, caracterizada por ser um local reservado, complexo, com monitorização 24h. Proporciona
estresse ao paciente, familiares e equipe profissional, necessitando de um ambiente humanizado, com assistência especializada,
entendendo que a humanização contribui para a melhora do paciente. Este estudo teve como objetivo Investigar os processos de
humanização na Unidade de Terapia Intensiva, pesquisando os conteúdos publicados sobre os processos de humanização, relatando
os fatores estressores que interferem na humanização. Constituiu-se de um estudo de revisão bibliográfica entre livros, artigos e
periódicos, publicados no período de 1998 a 2013, ressaltando a criação da primeira portaria criada em 1998 pelo o Ministério
da Saúde com extrema importância no processo da humanização na assistência a saúde. Foram encontrados em nossos estudos
17 publicações sobre processos de humanização, onde foi observada a importância na melhora do ambiente físico da UTI e 13
publicações sobre os fatores estressores presente nesse setor, no qual os níveis de ruído dos equipamentos e da equipe profissional
foram os mais citados pelos os autores.
Palavras-chave: Humanização, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Cuidados.
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PREVALÊNCIA DE HIPOXEMIA APÓS CIRURGIA
CARDÍACA
Prevalence of hypoxemia after heart surgery

Tânia Regina Cavinatto Fassbinder Lopes1, Christian Correa Coronel2
1. Fisioterapeuta, Fisioterapeuta: Associação Hospital de Caridade de Ijuí, Ijuí/RS, taniafassbinder@
hotmail.com;
2. Fisioterapeuta, Mestre em Ciências da Saúde: Cardiologia - Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia do RS, Porto Alegre/RS, coronel.christian@hotmail.com.

RESUMO
Introdução: Após a cirurgia cardíaca ocorre grande deficiência na oxigenação sanguínea, esta é a mais comum e mais séria
das complicações. Objetivos: verificar a prevalência de hipoxemia no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, e buscar os
possíveis fatores de risco para o desenvolvimento da mesma. Metodologia: Estudo transversal prospectivo, incluídos pacientes
submetidos a cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio, troca ou plastia valvular. Foram coletados no pré-operatório
(dados demográficos, exames laboratoriais e comorbidades), transoperatórios (descrição e tempo cirúrgico) e pós-operatórios
(SsVs, parâmetros de VM e exames laboratoriais). A hipoxemia foi definida pelo índice de oxigenação (PaO2/FiO2), coletada
a gasometria do paciente na chegada na UTI, e divididos em 2 grupos: N (normal) PaO2/FiO2 ≥ 250 mmHg e H (hipoxêmico)
PaO2/FiO2 ≤250 mmHg. Resultados: Foram incluídos 41 pacientes, 33 hipoxêmicos (G1), com 60,45±12,08 anos, 84,8% HAS,
57,6% DSLP e 75% DM II. Somente 8 não hipoxêmicos (G2), com 59,38±7,41 anos, 75% HAS, 37,5% DSLP e 37,5% DM II.
Não houveram diferenças estatisticamente significativas quando comparadas as variáveis pré e trans operatórias entre os grupos,
nas pós operatórias houve diferença na PaO2 (≤0,001), na SpO2 (0,002) e na FiO2 da VM (0,009) na admissão na UTI. Entre os
hipoxêmicos (G1) a gasometria apresentou diferença estatística quando comparada pré e pós operatória, no pH, PaO2, HCO3,
EB, SpO2 (≤0,001). Conclusão: Pacientes que realizam cirurgia cardíaca, apresentam alto índice de hipoxemia, estes possuem
maior tempo de VM, de FiO2, redução na PaO2 e na SpO2, quando comparados aos não hipoxêmicos.
Palavras-chave: cirurgia torácica, oxigenação, ventilação, fatores de risco.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM CÂNCER DE
PULMÃO
Evaluation of quality of life in lung cancer

Bárbara Martins Soares Cruz1, Maria Ayrtes Ximenes Ponte Colaço2
1. Fisioterapeuta, Mestre e Doutoranda em Ciências – Área Oncologia. Fundação Antônio Prudente/
Pesquisadora (Hospital A C Camargo Cancer Center/ São Paulo/ SP/ Brasil). E-mail: barbaramscruz@
yahoo.com.br.
2. Fisioterapeuta docente / graduada pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR- Fortaleza (CE), Brasil;
Especialista em Fisioterapia Cardiorrespiratória.

RESUMO
De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o câncer de pulmão é uma das neoplasias mais frequentes em todo o mundo,
com altos índices de incidência e mortalidade. Em nosso país é o segundo câncer mais comum entre os homens, e entre as mulheres é o quarto mais frequente. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define Qualidade de Vida (QV) como “a percepção
do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais vive e em relação aos seus objetivos,
expectativas, padrões e preocupações”. Os resultados dos estudos sobre QV são usados de maneira imprescindível na área da
saúde para aprovar e definir tratamentos e avaliar o custo/benefício do cuidado prestado. Os indicadores criados para medir esta
qualidade de vida são notadamente bioestatísticos, psicométricos e econômicos, fundamentados em uma lógica de custo-benefício.
Para esclarecimento, vamos indicar neste trabalho os instrumentos mais adequados e específicos de mensuração da qualidade de
vida em câncer de pulmão.
Palavras-chave: cancer de pulmão, qualidade de vida, questionário.
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA ÀS VÍTIMAS DA BOATE KISS:
A EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO
Physical therapy treatment for the Victims of Nightclub Kiss: the experience
of an Emergency Hospital

Éder Kröeff Cardoso1,2,, Ângela Machado Fernandes1, Marcelo de Mello Rieder4,5
1. Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre
2. Mestre em Ciências da Reabilitação
3. Hospital Cristo Redentor – Grupo Hospitalar Conceição
4. Doutor em Ciências Médicas

RESUMO
Este artigo trata-se de um relato do trabalho desenvolvido pela equipe de fisioterapeutas de um hospital de pronto-socorro
aos pacientes vítimas de queimaduras decorrente da tragédia na Boate Kiss. Objetivo: descrever as práticas de assistências fisioterapêuticas prestadas, de forma a permitir compartilhar experiências realizadas com esse perfil de paciente em nível hospitalar.
Método: Por meio de discussões durante as reuniões da equipe de fisioterapia, foram coletados dados a respeito das atuações na
assistência às vitimas da Boate Kiss que internaram no hospital. Resultados: descrevemos nesse trabalho as principais atividades
assistenciais da fisioterapia, de forma que tecemos entre outras considerações, a necessidade de atuação o mais precoce possível
como uma estratégia de evitar complicações tardias. Consideramos, também, que a reabilitação de uma lesão por queimadura é
um processo longo e que não termina com a alta hospitalar.
Palavras-chave: queimados, lesão inalatória, fisioterapia.
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FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NA REDUÇÃO DE
PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA
INVASIVA – UMA REVISÃO DA LITERATURA
Respiratory Therapy to Reduce Ventilator-Associated Pneumonia Invasive A literature review

Franciely R Ferraz¹, Renata Drescher Mahlmann², Luiz Alberto Forgiari Junior³
1. Franciely R Ferraz - Fisioterapeuta
2. Renata Drescher Mahlmann - Fisioterapeuta
3. Luiz Alberto Forgiarini Junior – Fisioterapeuta, Doutor em Ciências Pneumológicas pela Universidade
federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Docente do Centro Universitário Metodista – IPA .

RESUMO
A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é a segunda infecção mais freqüente em Unidades de terapia intensiva
(UTI). Para isso foram criadas diversas diretrizes para realizar a prevenção e evitar maiores complicações relacionadas da PAV.
Materiais e métodos: foi realizado um levantamento bibliográfico no período de março de 2013 a agosto de 2013 Foram incluídos
estudos publicados entre de 1988 a 2010 das bases de dados LILACS, Scielo, PubMed e Science Direct, com as palavras “fisioterapia”, ““pneumonia associada a ventilação”,” e “ventilação mecânica”, além de suas correspondentes em inglês. Discussão: A
fisioterapia respiratória está indicada para pacientes internados na UTI preconizando minimizar a retenção de secreção pulmonar,
melhorar a oxigenação e reexpandir áreas pulmonares, além de prevenir a instalação de infecções respiratórias e promover um
tratamento adequado a fim de evitar complicações. Atua tanto na prevenção quanto no tratamento da pneumonia associada a
ventilação mecânica, com medidas específicas para diminuição e controle da infecção, sua atuação é através de posicionamentos,
técnicas manuais e mecânicas, sendo os principais recursos para desobstrução brônquica. Conclusão: A fisioterapia respiratória
tem importância na prevenção e tratamento da PAV, auxiliando principalmente com medidas de higiene brônquica. Mas, apesar
de sua importância, devido aos inúmeros métodos que podem ser utilizados ao longo do tratamento, ainda se faz necessário a
realização de mais estudos associando a fisioterapia respiratória na prevenção da PAV, para que se tenham evidências.
Palavras-chave: Fisioterapia, prevenção da pneumonia associada a ventilação mecânica.
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ESTUDO COMPARATIVO DE DOIS PROTOCOLOS
DE REABILITAÇÃO MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM
PACIENTES PÓS-OPERATÓRIO DE LAPAROTOMIA
Comparative study of two protocols of respiratory muscle rehabilitation in
patients of postoperative laparotomy

Giovani Santi Rebelatto1, André Luis Sabbi2, Cesar Antônio Luchesa3
1. INSPIRAR/Aluno (Cascavel/Inspirar/Cascavel/Paraná/Brasil) santirebelatto@hotmail.com
2. INSPIRAR/Aluno (Cascavel/Inspirar/Cascavel/Paraná/Brasil) andresabbi@gmail.com
3. INSPIRAR/Professor (Cascavel/Inspirar/Cascavel/Paraná/Brasil)
cesar@inspirar.com.br

RESUMO
Os pacientes submetidos a cirurgia de laparotomia apresentam prejuízo quanto a função dos músculos respiratórios, levando
comumentemente a complicações pulmonares. O objetivo da presente pesquisa foi verificar o impacto da laparotomia na função
muscular respiratória e o efeito do tratamento de fisioterapia respiratória e motora em pacientes no pós-operatório de laparotomia
eletiva. Verificando possíveis alterações na pressão inspiratória máxima (Pimax) e na pressão expiratória máxima (Pemax), e na
sensação subjetiva de esforço após o tratamento fisioterápico. Métodos: Trata-se de um ensaio clinico randomizado, no qual 15
pacientes com idade média de 53,8 anos foram divididos em 3 grupos de tratamento, onde foram submetidos a um protocolo de
treino muscular inspiratório com Threshold®, treino com Cicloergômetro e um grupo controle, respectivamente. A Pimax, Pemax,
SpO2, FC e FR foram avaliadas no pré e pós tratamento. Resultados: Houve queda nos valores da PImax e PEmax, do pré para o
pós operatório em todos os grupos da pesquisa. Após a aplicação do protocolo verificou-se o ganho de força muscular inspiratória
mais acentuado no grupo Threshold®, enquanto que em relação à força muscular expiratória foi similar nos três grupos. Conclusão:
A Fisioterapia respiratória e motora promove melhora da força muscular respiratória de pacientes pós laparotomia e impede o
declínio dos músculos inpiratórios, sendo que o Threshold® se mostrou mais eficiente para o ganho de força muscular inspiratória.
Palavras-chave: Fisioterapia, laparotomia, reabilitação.
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FISIOTERAPIA NO PÓS-OPERATÓRIO DE
REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO
Physical therapy postoperative myocardial revascularization
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Ponte Colaço4, Bárbara Martins S. Cruz5
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RESUMO
Introdução: A atuação dos profissionais da fisioterapia no período pós-operatório de cirurgia cardíaca é utilizada como
prevenção e tratamento de complicações como retenção de secreção pulmonar, objetivando redução da obstrução brônquica, manutenção de valores pulmonares adequados e favorecimento das trocas gasosas. Objetivo: revisar as publicações sobre as técnicas
fisioterapêuticas aplicadas no pós-operatório de revascularização do miocárdio em pacientes nosocomiais em terapia intensiva.
Metodologia: A pesquisa da literatura foi realizada nas bases de dados eletrônicas: MedLine, LILACS, Cochrane e SciELO no
período de janeiro de 2003 a janeiro de 2013. Conclusão: Dentre as técnicas destaca-se a ventilação não invasiva, pois melhora
a ventilação alveolar e a troca gasosa, diminui o trabalho ventilatório, levando á melhora do desempenho do coração como uma
bomba. A análise desses estudos comprovou a efetividade da fisioterapia no pós-operatório de cirurgia cardíaca, acelerando o
retorno funcional do paciente cardiopata.
Palavras-chave: revascularização, cirurgia cardíaca, fisioterapia respiratória, pós-operatório.
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INTERVENÇÕES NA HIPERTENSÃO PULMONAR
PERSISTENTE DO RECÉM-NASCIDO
Intervention in persistent pulmonary hypertension of the newborn

Gabriela da Silva Salbego1, Sabrina Felin Nunes2, Fernanda Córdoba Lanza3
1. Fisioterapeuta da UTI Neonatal e Pediátrica do Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, Santa
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RESUMO
Resumo: A hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido (HPPRN) é uma síndrome clínico complexo com múltiplas
causas que resulta da incapacidade da circulação pulmonar fetal fazer a transição para a vida extra-uterina (Farrow et al. 2005,
Verklan 2006, Ostrea et al 2006). O objetivo dessa pesquisa foi identificar as intervenções terapêuticas, medicamentosas ou não,
descritas na literatura sobre a Hipertensão Pulmonar Persistente do Recém-nascido (HPPRN). Revisão e inclusão de todos os
artigos que contemplassem o tema proposto, obtidos através de buscas nas bases de dados do Cochrane, Bireme, Lilacs e Scielo,
do período de 2000 até julho de 2013. Constatou-se as diferentes opiniões sobre o tratamento da hipertensão pulmonar persistente
do recém-nascido e a associação entre terapia medicamentosa e fisioterápica.
Palavras-chave: hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido, prematuridade, intervenções, fisioterapia.
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DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA
Weaning from mechanical ventilation

José Eduardo de Oliveira Miranda1, Maria Ayrtes Ximenes Ponte2
1. Aluno da Faculdade Inspirar de Fortaleza;
2. Professora Especialista Orientadora.

RESUMO
O desmame ventilatório compreende o processo de transição da ventilação artificial para a espontânea e deve ser realizado
de forma gradativa e individual levando em consideração a situação clínica de cada paciente. Para alguns autores, Koh e Kuhlen
(2000), Cid David (2004), Goldwasser (2007), Brochard e Esteban(1994), Gambaroto (2006), Esteban (2002) entre outros descrevem o desmame como a “área da penumbra da terapia intensiva” e que, mesmo em mãos especializadas, pode ser considerada uma
mistura de arte e ciência. Os módulos mais utilizados são SIMV, PSV e o TUBO T, onde se verificou uma diferença relevante entre
os grupos, apontando uma superioridade para o uso de PSV. Para o auxílio do desmame foram utilizados, entre outros, o índice
de Tobin, que demonstrou ser o mais efetivo entre todos os índices descritos na literatura para predizer o sucesso ou insucesso no
desmame. Deveram existir mais pesquisas sobre o tema para auxiliar os profissionais que atuam nas UTIs.
Palavras-chave: Desmame Ventilatório. Unidade de Cuidados Intensivos. Índices Preditores. Protocolo.
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ASSISTÊNCIA DA FISIOTERAPIA AO PACIENTE COM
PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA
INVASIVA
Assistance of physical therapy patient with pneumonia associated with
invasive mechanical ventilation
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RESUMO
A pneumonia associada à ventilação mecânica é definida como aquela que se desenvolve em 48 horas a partir do início da
ventilação mecânica, sendo considerada até 48 horas após a realização do desmame. Trata-se de uma das infecções hospitalares
mais incidentes nas unidades de terapia intensiva. A fisioterapia mantém o domínio de técnicas relativas à aspiração das vias aéreas,
à troca da fixação do dispositivo ventilatório, às medidas preventivas de infecção associada à ventilação mecânica e manejo do
paciente no leito, técnicas de higiene brônquica, dentre outras. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com abordagem descritiva
que por meio de um estudo bibliográfico de forma on-line e em biblioteca de uma Instituição de Ensino de referência tivemos
como objetivo o de investigar a sistemática da assistência do fisioterapeuta ao paciente com pneumonia associada à ventilação
mecânica invasiva por meio de uma análise das medidas adotadas por esses profissionais. O estudo foi analisado por meio de três
categorias elas são: A pneumonia; Ventilação Mecânica Invasiva; Procedimentos da Fisioterapia abordando o sistema respiratório
do paciente crítico. O que nos permitiu identificar que há um consenso literário na atuação da fisioterapia na assistência a esse tipo
de paciente na forma como melhor prestar a assistência ao paciente com pneumonia associada a ventilação mecânica.
Palavras-chave: Fisioterapia, Pneumonia, Ventilação Mecânica Invasiva.
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BENEFÍCIOS DO RECRUTAMENTO ALVEOLAR
ATRAVÉS DA POSIÇÃO PRONA E DA PRESSÃO POSITIVA
EXPIRATÓRIA FINAL (PEEP) EM PACIENTES COM
SÍNDROME DA ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA AGUDA (SARA):
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Benefits of recruitment alveolar through the prone position and positive
end-expiratory pressure (PEEP) in patients with acute respiratory distress
syndrome (ARDS): a sistematic review
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RESUMO
A Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) configura-se como uma doença onde ocorre uma hipoxemia evidente,
resultado do colabamento de alvéolos e diminuição da complacência dos pulmões, pode ser entendida como o resultado final do
distúrbio inflamatório do parênquima pulmonar e de seu sistema vascular. Esse artigo tem como finalidade, analisar os benefícios
do recrutamento alveolar por intermédio da Pressão Positiva Expiratória Final (PEEP) e da posição prona em pacientes com Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA), por meio de uma revisão sistemática. Foram utilizados artigos, livros e periódicos,
datados entre os anos de 2005 a 2013, acerca de dois recursos terapêuticos de recrutamento para os alvéolos colabados, sendo eles
a posição prona e a utilização da PEEP, que são de fato muito importantes no tratamento desses indivíduos.
Palavras-chave: recrutamento alveolar, recursos terapêuticos, parênquima pulmonar.
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REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA DE PACIENTES
COM SEQUELAS DE AVC ISQUÊMICO: UMA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
Physical therapy rehabilitation of patients with sequelae of ischemic stroke:
a review literature
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RESUMO
O acidente vascular cerebral (AVC) do tipo isquêmico representa 80% dos casos, enquanto que os 20% restantes correspondem ao tipo hemorrágico. O AVC isquêmico é caracterizado pela morte de parte da massa encefálica por consequência da
obstrução dos vasos que nutrem o encéfalo. A fisioterapia se mostra como uma peça fundamental proporcionando a reabilitação
de pacientes que recebem alta hospitalar pós-AVC. O objetivo desse estudo é revisar e analisar as publicações sobre propostas
de reabilitação fisioterápica em pacientes com sequelas de AVC isquêmico. A pesquisa da literatura foi realizada nas bases de
dados eletrônicas: MedLine, LILACS, Cochrane e SciELO nos últimos dez anos. Utilizando os termos ‘Acidente vascular cerebral isquêmico, Fisioterapia, Reabilitação, Hemiparesia. Foram encontrados estudos apresentando protocolos de tratamento que
proporcionam resultados favoráveis no ganho de força muscular, diminuição da espasticidade, inibição do padrão flexor, melhora
no condicionamento físico, maior equilíbrio e regulação da frequência cardíaca ao esforço. É possível afirmar que as técnicas
analisadas nos trabalhos podem ser adotadas no tratamento do AVC, mas vale salientar que não é descartado a possibilidade da
realização de novos estudos.
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, Fisioterapia, Reabilitação, Hemiparesia.
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DECLÍNIO FUNCIONAL DO PACIENTE CRÍTICO EM
VENTILAÇÃO MECÂNICA
Functional decline of critical patients in mechanical ventilation
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RESUMO
Objetivo: Avaliar o impacto do internamento do paciente crítico em ventilação mecânica, no declínio funcional, da admissão
até o 5º dia. Metodologia: será por contato direto, os pacientes que se enquadrarem no perfil da população que se busca estudar
terão coletados nos prontuários ou mediante observação as informações requeridas na pesquisa, tais informações irão compor o
formulário de identificação geral. As variáveis a serem observadas serão coletadas após 24 horas de instituição da Ventilação Mecânica, ou seja, no 2º dia. A segunda investigação das variáveis coletadas no início da VM, será realizada no 5º dia. O instrumento
possui inicialmente uma anamnese que contém os dados básicos dos indivíduos pesquisados, posteriormente, será abordada uma
parte mais específica que envolve avaliação neurológica e motora. Resultados: Foram avaliados 40 pacientes de maneira geral,
porém a população que se encaixou nos critérios de inclusão do estudo foi composta por 7 pacientes. No sistema respiratório
percebeu-se a predominância de IRpA. Na avaliação do sistema muscular entre o 2º e 5º dia foi constatado um declínio de pelo
menos 0,5 centímetros nos membros superiores e/ou inferiores que atinge grandes grupos musculares como os do braço e da coxa.
Considerações finais: O internamento na UTI impacta negativamente na funcionalidade do paciente, sendo o tempo de internação
um fator associado ao declínio. Espera-se que a partir das análises que serão realizadas, possa elaborar uma intervenção fisioterapêutica eficaz no sentido de reverter e/ou retardar o declínio funcional e manter um tratamento efetivo.
Palavras-chave: UTI, fisioterapia, inatividade.
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SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO
(SDRA)- VENTILAÇÃO MECÂNICA NA POSIÇÃO PRONA:
REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA
Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) - Mechanical ventilation in
the prone position: Review of Literature
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RESUMO
Nas últimas décadas avanços importantes ocorreram no suporte ventilatório a Síndrome do desconforto respiratório agudo,
mas, apesar disto, a mortalidade em pacientes com SDRA continua elevada. A posição do paciente é um importante fator associado
ao sucesso do tratamento desta síndrome. Na posição PRONA, há aumento da pressão transpulmonar em áreas dorsais do pulmão,
recrutando alvéolos e melhorando a oxigenação. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão bibliográfica sobre o emprego da
posição PRONA em pacientes portadores da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), que estão sob ventilação
mecânica, tentando estabelecer evidencias cientificas que justifiquem a sua utilização. A busca da literatura ocorreu no portal
de pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), usando as bases de dados, SCIELO, MEDLINE e LILACS, e o período da
busca compreendeu de agosto a outubro de 2013. Foi possível obervar que a utilização da posição prona submetida a pacientes
com SDRA em ventilação mecânica invasiva demonstrou uma melhora significativa na oxigenação e na mecânica respiratória,
principalmente se for precocemente implantada e por períodos prolongados, porém a maioria dos estudos não demonstrou comprovação quanto ao decréscimo da mortalidade.
Palavras-chave: Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo; Ventilação Mecânica; Decúbito Ventral.
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SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ: UMA REVISÃO DE
LITERATURA
Guillain-barre syndrome: a literature review
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RESUMO
A Síndrome de Guillain-Barré foi descrita pela primeira vez em 1859, como sendo um distúrbio dos nervos periféricos,
que paralisava os membros, além do pescoço e dos músculos respiratórios. Até o presente, os critérios clínicos e laboratoriais
estabelecidos pelos pesquisadores franceses G. Guillain, J. Alexander Barré e A. Strohl, em 1916, ainda são utilizados. Apenas
as manifestações eletrofisiológicas foram anexadas aos critérios diagnósticos. Embora o diagnóstico dessa síndrome seja inicialmente de caráter clínico, alguns exames complementares são necessários para confirmar a impressão clínica e excluir, de forma
definitiva, outras causas de paraparesia flácida. Diante da suspeita clínica, recomenda-se que os pacientes sejam ser hospitalizados, sempre que possível, em unidade de terapia intensiva, visto que o referido local dispõe de uma infraestrutura suficiente
para garantir suporte de vida e contribuir para a redução da frequência e da gravidade das complicações, geradas a partir dessa
síndrome. Na Síndrome de Guillain-Barré deve-se levar em consideração como antecedentes as infecções, as vacinações e as
enfermidades que presentes no pacientes, como também o desenvolvimento das chamadas enfermidades sistêmicas, visto que
as diversas manifestações clínicas e as múltiplas patologias, podem dificultar o diagnóstico, retradando o início do tratamento.
Palavras-chave: Síndrome de Guillain-Barré. Abordagem. Manifestações.
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RESUMO
A Pneumonia é a segunda causa mais comum de infecção adquirida no ambiente hospitalar, sendo a Pneumonia Associada
a Ventilação Mecânica uma importante causa de morbi-mortalidade em UTIs, cursando com aumento do tempo de ventilação
mecânica, tempo de internação em UTI e hospitalar, além do impacto financeiro adicional. A própria condição clínica do paciente
sob VM é considerada como principal fator para o aparecimento da PAV devido a alteração dos mecanismos protetores das vias
aéreas. Dentre os maiores fatores de risco para pneumonia nosocomial estão a intubação endotraqueal e a ventilação mecânica,
com aumento do risco em 3 a 21 vezes para o desenvolvimento de pneumonia nosocomial. O estudo objetiva investigar e informar aos profissionais da área de saúde, sobre alguns aspectos da PAV, enfatizando a importância dessa patologia, e dos bundles
de cuidados para o seu controle. A metodologia compreendeu uma revisão sistemática sobre o tema proposto, considerando-se
para tal consulta em livros, dissertações, artigos, sites, revista e periódicos, disponíveis nas bases de dados Medline, Medicine on
line, Lilacs, Bireme, Scielo, selecionados com base nos periódicos de 2000-2013. Além disso, realizou-se a busca em livros no
período de 2000-2013, ambos retratando a casuística e tratamento da PAV. A Fisioterapia faz parte do atendimento multidisciplinar
oferecido aos pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), atuante de forma extensa e presente em vários segmentos do
tratamento intensivo, uma importante medida de qualidade assistencial e têm impacto na diminuição da mortalidade hospitalar e
na diminuição do tempo de internação.
Palavras-chave: Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica, Fisioterapia, Pacote de cuidados.
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RESUMO
Todos os direitos constitucionalmente consagrados têm como base o princípio da dignidade da pessoa humana, inclusive
os direitos a prestações sociais, como o direito à saúde. Na condição inerente de ser humano, esse princípio deve ser observado
por todos, em especial, por profissionais da saúde e pelo Estado. O presente estudo tem o escopo de refletir a respeito da atuação
ética do fisioterapeuta em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) como promotor de humanização, vinculando os Princípios
Ético-profissionais da fisioterapia com o Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. A metodologia utilizada
baseia-se em um estudo descritivo-analítico, desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica. Inicialmente, são apresentados
alguns aspectos da Política Nacional de Atenção ao Paciente Crítico e da Resolução-RDC nº 07/2010, resolução que dispõe sobre
os requisitos mínimos para o funcionamento de UTIs. São analisados aspectos sobre ética profissional, bioética e ética do fisioterapeuta, focando na necessidade de seu estudo na formação acadêmica, bem como, ressaltando a atuação do fisioterapeuta como
protagonista na efetivação do direito constitucional à saúde. Conclui-se acerca da importância de atender os pacientes com base
em princípios éticos e humanizados, levando a transformações nas práticas de saúde com equidade e respeito às individualidades.
Porém, há necessidade de um maior debate sobre o tema para que se desperte, nos profissionais, a conscientização de mudança
para comportamento humanizado.
Palavras-chave: Ética. Fisioterapeuta. Humanização. Unidade de Terapia Intensiva.
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RESUMO
O ambiente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), não permite ao paciente a percepção de diferenciar entre o dia e a noite,
além de ser um ambiente barulhento e estressante, o que dificulta a mobilização de pacientes em estado crítico, os quais apresentam restrições motora grave. Devido a grande incidência desta população e a forma que o tratamento é conduzido, o repouso
prolongado no leito ainda prevalece. Estudos mostram que a mobilização, quando iniciada precocemente, pode reduzir o tempo
de internamento na unidade de terapia intensiva e o risco de morbidade. O objetivo deste trabalho é revisar as publicações sobre
intervenção precoce e seus efeitos quando aplicadas em pacientes internados em UTI, analisando a metodologia usada nesses
trabalhos e seus resultados nos sujeitos que experimentaram imobilidade e ventilação mecânica na UTI. A revisão da literatura
foi realizada por meio das bases eletrônicas de dados revistas indexadas como: Revista Brasileira de terapia intensiva, American
Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Crit Care Medd, American College of Cheet Physicians, Respiratoty Cary, no
periodo de novembro de 2002 a janeiro de 2012. Foram encontrados 35 artigos, destes apenas 10 foram relevantes para a revisão
(tabela 1), sendo: 2 dos artigos um estudo de caso controle, 5 eram artigos de coorte prospectivo, 2 eram artigos randomizados, e
1 uma pesquisa de coorte prospectivo-retrospectivo. Foi possível observar que existem poucos trabalhos que abordam pesquisas
específicas com a mobilização iniciada precocemente. Faz-se necessário mais estudos randomizados e controlados para que se
possa identificar a duração, intensidade e tipo de exercícios para grupos específicos de pacientes.
Palavras-chave: Fisioterapia, Mobilização precoce, UTI, Fisioterapia Motora, Imobilismo, Ventilação Mecânica.
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Benefits of physical therapy in critical polyneuropathy patient in intensive
care units: a review of the literature
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RESUMO
Introdução: A Polineuropatia do paciente crítico é uma das complicações mais frequentes nas Unidades de Terapia Intensiva,
causando fraqueza generalizada, com difícil desmame da ventilação mecânica e aumento tempo de internação, custos hospitalares e taxa de mortalidade. O objetivo deste estudo é revisar os possíveis benefícios da fisioterapia na polineuropatia do paciente
crítico nas unidades de terapia intensiva. Metodologia: Revisão de literatura, através de publicações, pesquisadas em bancos de
dados da (SciELO,PubMed, Lilacs, Medline,Conchrane), no período de 1998 a 2013, tendo como critérios de inclusão: estudos
longitudinais retrospectivos, ensaios clínicos randomizados, estudo de caso e artigos de revistas. Os critérios de exclusão foram:
teses, dissertações, artigos que não tinham relação com o estudo e com a fisioterapia. Resultados: Foram encontrados 22 artigos,
destes foram selecionados dez que eram relevantes à pesquisa. Discussão: A abordagem usada pela Fisioterapia na retirada e mobilização precoce do leito, treino de marcha ainda em ventilação mecânica, exercícios com cicloergômetro e eletroestimulação, tem
proporcionado bons resultados nestes pacientes, evoluindo-os com bom prognóstico funcional. Conclusão: Através desta revisão
de literatura, observamos que a fisioterapia proporciona benefícios aos pacientes portadores da polineuropatia do paciente crítico
nas unidades de terapia intensiva, com ganho de força muscular e readaptação funcional, diminuindo assim tempo de internação,
custos hospitalares e taxa de mortalidade.
Palavras-chave: Polineuropatia do paciente crítico, Fisioterapia motora, Reabilitação, mobilização precoce, Unidade de
Terapia Intensiva.
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RESUMO
O equilíbrio é conceituado como a capacidade de manter o corpo estável sobre uma base de apoio, podendo se dividir em
estático e dinâmico, de forma fisiológica o mesmo se altera com o passar dos anos e estima-se que 85% da população com idade
superior a 65 anos façam queixas relacionadas à perda de equilíbrio. Estes fatores estão intimamente ligados a degeneração do
sistema vestibular, alterações proprioceptivas, déficits de acuidade visual, atrofia cerebelar, déficits musculares esqueléticos,
hipotensão postural e diminuição do mecanismo de atenção e reação na velhice.
Palavras-chave: Equilíbrio, Escala de BERG, Força Muscular, Mobilização Ativa, Fisioterapia.
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RESUMO
A tuberculose pulmonar é uma doença infecto-contagiosa crônica, grave, transmitida por microrganismos bacilos de Koch.
A disfunção respiratória apresentada por uma pessoa com tuberculose pulmonar, poderá ser melhorada através da fisioterapia
respiratória. À atuação da fisioterapia respiratória proporciona uma melhora nas condições vitais do individuo, diminuindo o
tempo de internação hospitalar. O estudo teve o objetivo de verificar, através do estudo da literatura, os benefícios da fisioterapia
respiratória, através das técnicas desobstrutivas e reexpansivas, no tratamento de pacientes que apresentam tuberculose pulmonar,
favorecendo uma melhora no quadro clínico desta afecção. A intervenção da fisioterapia respiratória poderá ser aplicada, dependendo do grau de obstrução das vias respiratórias do paciente, podendo aplicar as manobras de desobstrução e reexpansão. A
pesquisa consistiu em levantamentos bibliográficos, através de livros e periódicos, que continham autores que abordaram o tema
do estudo. Outras fontes do estudo foram sites eletrônicos. A tuberculose pulmonar, é caracterizada pela produção excessiva de
secreção, pode ser tratada pelas técnicas de higiene brônquica. O indivíduo com tuberculose pulmonar apresenta um processo
obstrutivo nas vias aéreas. Este altera o processo da ventilação e perfusão pulmonar, resultando em uma diminuição da capacidade
respiratória. Para isso, utiliza-se a Oxigenioterapia, Manobras de Higienização Brônquica e Manobras de Reexpansão Pulmonar
e a Manobra Ventilatória de Reexpansão. A fisioterapia respiratória tem como objetivo melhorar a qualidade de vida de pacientes
com tuberculose pulmonar, através de programas de reabilitação pulmonar com exercícios e manobras respiratórias melhorando
sua qualidade de vida.
Palavras-chave: infecto-contagiosa. Tuberculose Pulmonar. Fisioterapia Respiratória.
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ESTUDO COMPARATIVO DE DOIS PROTOCOLOS
DE REABILITAÇÃO MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM
PACIENTES PÓS-OPERATÓRIO DE LAPAROTOMIA
Comparative study of two protocols of respiratory muscle rehabilitation in
patients of postoperative laparotomy

Giovani Santi Rebelatto1, André Luis Sabbi2, Cesar Antônio Luchesa3
1. INSPIRAR/Aluno (Cascavel/Inspirar/Cascavel/Paraná/Brasil) santirebelatto@hotmail.com
2. INSPIRAR/Aluno (Cascavel/Inspirar/Cascavel/Paraná/Brasil) andresabbi@gmail.com
3. INSPIRAR/Professor (Cascavel/Inspirar/Cascavel/Paraná/Brasil)
cesar@inspirar.com.br

RESUMO
Os pacientes submetidos a cirurgia de laparotomia apresentam prejuízo quanto a função dos músculos respiratórios, levando
comumentemente a complicações pulmonares. O objetivo da presente pesquisa foi verificar o impacto da laparotomia na função
muscular respiratória e o efeito do tratamento de fisioterapia respiratória e motora em pacientes no pós-operatório de laparotomia
eletiva. Verificando possíveis alterações na pressão inspiratória máxima (Pimax) e na pressão expiratória máxima (Pemax), e na
sensação subjetiva de esforço após o tratamento fisioterápico. Métodos: Trata-se de um ensaio clinico randomizado, no qual 15
pacientes com idade média de 53,8 anos foram divididos em 3 grupos de tratamento, onde foram submetidos a um protocolo de
treino muscular inspiratório com Threshold®, treino com Cicloergômetro e um grupo controle, respectivamente. A Pimax, Pemax,
SpO2, FC e FR foram avaliadas no pré e pós tratamento. Resultados: Houve queda nos valores da PImax e PEmax, do pré para o
pós operatório em todos os grupos da pesquisa. Após a aplicação do protocolo verificou-se o ganho de força muscular inspiratória
mais acentuado no grupo Threshold®, enquanto que em relação à força muscular expiratória foi similar nos três grupos. Conclusão:
A Fisioterapia respiratória e motora promove melhora da força muscular respiratória de pacientes pós laparotomia e impede o
declínio dos músculos inpiratórios, sendo que o Threshold® se mostrou mais eficiente para o ganho de força muscular inspiratória.
Palavras-chave: Fisioterapia, laparotomia, reabilitação.

Página - 353

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde
Suplemento 1 • Volume 8 • Número 1 • JAN/FEV/MAR de 2016

SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO (SAOS)
Syndrome of obstructive sleep apnea (SOSA)

Dyély de Carvalho Oliveira Campos1, Yara Pessoa Soares2, Bárbara Martins Soares Cruz3, Ayrtes Ximenes Ponte Colaço4
1. Fisioterapeuta, Mestranda em Ciências Fisiológicas (UECE), aluna do Curso de Aprimoramento em
Fisioterapia Cardiorrespiratória do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes.
2. Fisioterapeuta, aluna do Curso de Aprimoramento em Fisioterapia Cardiorrespiratória do Hospital de
Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes.
3. Fisioterapeuta, Mestre e Doutoranda em Ciências – Área Oncologia na Fundação Antônio Prudente
(Hospital A C Camargo Cancer Center, São Paulo/ SP).
4. Fisioterapeuta da UTI do IJF - Instituto Dr. José Frota, Professora da Universidade UNIFOR, Coordenadora do curso de Pós-graduação em Fisioterapia em Terapia Intensiva da Faculdade Inspirar.

RESUMO
A Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) é uma condição caracterizada pela obstrução repetitiva da via aérea
superior, por período igual ou maior que 10 segundos. A manifestação clássica é a sonolência excessiva diurna, porém outros
sintomas como ronco, sono agitado, baixa concentração e fadiga são frequentemente relatados. Num episódio de apnéia do sono
registram-se as seguintes alterações: o fluxo aéreo cessa (porque a faringe oclui), os movimentos do tórax e do abdômen ficam
diminuídos e/ou opostos (paradoxais), a saturação da oxihemoglobina cai, ocorre bradicardia durante a apnéia e taquicardia
intervalada, em seguida, ocorre um despertar transitório ou superficialização do sono após a apnéia. Este trabalho tem como
objetivo verificar nas bases de dados às formas utilizadas para diagnóstico de SAOS e a associação de patologias, bem como as
características das amostras utilizadas nos artigos pesquisados. Trata-se de um estudo de revisão sistemática, onde foi realizada
uma busca referente ao tema abordado em artigos publicados nas bases de dados BSV (Biblioteca Virtual de Saúde), LILACS
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde),
SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e Google Acadêmico, no período de fevereiro a maio de 2012. Os estudos mostram
que os métodos de diagnóstico mais encontrados foram o Questionário de Berlim e Polissonografia e as patologias associadas
foram a obesidade, refluxo, renite alérgica, hipercapnia, demência, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial. A SAOS é um
problema crescente, podendo vir a trazer incapacidades funcionais, deve-se ficar atento para tais achados clínicos para que esta
seja tratada o mais precocemente possível.
Palavras-chave: Apnéia do sono; Obstrutiva; Síndrome.
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BENEFÍCIOS DO RECRUTAMENTO ALVEOLAR
ATRAVÉS DA POSIÇÃO PRONA E DA PRESSÃO POSITIVA
EXPIRATÓRIA FINAL (PEEP) EM PACIENTES COM
SÍNDROME DA ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA AGUDA (SARA):
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Benefits of recruitment alveolar through the prone position and positive
end-expiratory pressure (PEEP) in patients with acute respiratory distress
syndrome (ARDS): a sistematic review

Marcelo Nascimento Aguiar1, Rodolfo Macedo dos Santos2, Bruno Prata Martinez3
1. Fisioterapeuta (Itabuna/ faculdade de tecnologia e ciências/ itabuna/ bahia/ brasil) xyz_5@live.com;
2. Fisioterapeuta (salvador/ faculdade de tecnologia e ciências / salvador/ bahia/ brasil) rodolfo_macedo@
yahoo.com.br;
3. Fisioterapeuta e docente (salvador/ escola baiana de medicina e saúde pública/ salvador/ bahia/ brasil)
brunopmartinez@hotmail.com.

RESUMO
A Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) configura-se como uma doença onde ocorre uma hipoxemia evidente,
resultado do colabamento de alvéolos e diminuição da complacência dos pulmões, pode ser entendida como o resultado final do
distúrbio inflamatório do parênquima pulmonar e de seu sistema vascular. Esse artigo tem como finalidade, analisar os benefícios
do recrutamento alveolar por intermédio da Pressão Positiva Expiratória Final (PEEP) e da posição prona em pacientes com Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA), por meio de uma revisão sistemática. Foram utilizados artigos, livros e periódicos,
datados entre os anos de 2005 a 2013, acerca de dois recursos terapêuticos de recrutamento para os alvéolos colabados, sendo eles
a posição prona e a utilização da PEEP, que são de fato muito importantes no tratamento desses indivíduos.
Palavras-chave: recrutamento alveolar, recursos terapêuticos, parênquima pulmonar.
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ANÁLISE DA MORBIMORTALIDADE EM PACIENTES
TETÂNICOS TRAQUEOSTOMIZADOS PRECOCEMENTE
Analysis of morbidity and mortality in patients with early tracheotomy
tetanus
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2. Docente e diretora da Faculdade Inspirar (Faculdade Inspirar/ Fortaleza/ Ceará/ Brasil) e endereço de
e-mail: aximenesp@hotmail.com
3. Docente e coordenadora da Universidade Estadual do Piauí (UESPI/ Teresina/ Piauí/ Brasil) e endereço
de e-mail: gisellaserafim@yahoo.com.br

RESUMO
O tétano é uma doença infecciosa, não contagiosa que aflige a humanidade com mais de 500 mil casos por ano, principalmente
atingindo países subdesenvolvidos. O agente etiológico é o Clostridium tetani, a transmissão ocorre pelos esporos no ferimento.
A gravidade da doença acomete sistema respiratório ocasionando a intubação com prótese ventilatória e devido a complicação é
conveniente a traqueostomia precoce. O objetivo é analisar a morbimortalidade em pacientes tetânicos traqueostomizados precocemente. Caracterizou-se como pesquisa documental de caráter quantitativo, do tipo exploratório, retrospectivo, analisando a
prevalência, baseados em informações de 52 prontuários com diagnóstico de tétano. Os registros foram coletados dos prontuários
incluídos, utilizando ficha personalizada, por um único examinador em prontuários de agosto 2003 a agosto de 2010. Observou
nos resultados que o tétano acomete mais o sexo masculino (98%), mais indivíduos entre 40 a 49 anos (26,5%) e que residem
na zona rural (81,6%), com baixa escolaridade (100%). Dos 55,1% que foram internados em UTI (24,5% receberam ventilação
artificial e 18,37% foram traqueostomizados). 42,9% dos pacientes tetânicos passaram até 10 dias internados no hospital. A taxa de
mortalidade encontrada foi de 22,4% (72,73% UTI; 27,27 Enfermaria), verificou que a mortalidade foi maior nos individuos não
traqueostomizados (63,64%). Observou que a traqueostomia precoce reduz a mortalidade em pacientes tetânicos em ventilação
mecânica, no entanto, não houve influencia significativa sobre o tempo de internação. Desse modo, tornam-se necessários mais
estudos para se avaliar o real impacto da traqueostomia no tempo de internação.
Palavras-chave: Morbidade, Mortalidade, Tétano, Traqueostomia.
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DECLÍNIO FUNCIONAL DO PACIENTE CRÍTICO EM
VENTILAÇÃO MECÂNICA
Functional decline of critical patients in mechanical ventilation
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RESUMO
Objetivo: Avaliar o impacto do internamento do paciente crítico em ventilação mecânica, no declínio funcional, da admissão
até o 5º dia. Metodologia: será por contato direto, os pacientes que se enquadrarem no perfil da população que se busca estudar
terão coletados nos prontuários ou mediante observação as informações requeridas na pesquisa, tais informações irão compor o
formulário de identificação geral. As variáveis a serem observadas serão coletadas após 24 horas de instituição da Ventilação Mecânica, ou seja, no 2º dia. A segunda investigação das variáveis coletadas no início da VM, será realizada no 5º dia. O instrumento
possui inicialmente uma anamnese que contém os dados básicos dos indivíduos pesquisados, posteriormente, será abordada uma
parte mais específica que envolve avaliação neurológica e motora. Resultados: Foram avaliados 40 pacientes de maneira geral,
porém a população que se encaixou nos critérios de inclusão do estudo foi composta por 7 pacientes. No sistema respiratório
percebeu-se a predominância de IRpA. Na avaliação do sistema muscular entre o 2º e 5º dia foi constatado um declínio de pelo
menos 0,5 centímetros nos membros superiores e/ou inferiores que atinge grandes grupos musculares como os do braço e da coxa.
Considerações finais: O internamento na UTI impacta negativamente na funcionalidade do paciente, sendo o tempo de internação
um fator associado ao declínio. Espera-se que a partir das análises que serão realizadas, possa elaborar uma intervenção fisioterapêutica eficaz no sentido de reverter e/ou retardar o declínio funcional e manter um tratamento efetivo.
Palavras-chave: UTI, fisioterapia, inatividade.
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BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA NA POLINEUROPATIA
DO PACIENTE CRÍTICO NAS UNIDADES DE TERAPIA
INTENSIVA: UMA REVISÃO DA LITERATURA
Benefits of physical therapy in critical polyneuropathy patient in intensive
care units: a review of the literature

Carmelita de Freitas Santos1, Bruno Prata Martinez2
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RESUMO
Introdução: A Polineuropatia do paciente crítico é uma das complicações mais frequentes nas Unidades de Terapia Intensiva,
causando fraqueza generalizada, com difícil desmame da ventilação mecânica e aumento tempo de internação, custos hospitalares e taxa de mortalidade. O objetivo deste estudo é revisar os possíveis benefícios da fisioterapia na polineuropatia do paciente
crítico nas unidades de terapia intensiva. Metodologia: Revisão de literatura, através de publicações, pesquisadas em bancos de
dados da (SciELO,PubMed, Lilacs, Medline,Conchrane), no período de 1998 a 2013, tendo como critérios de inclusão: estudos
longitudinais retrospectivos, ensaios clínicos randomizados, estudo de caso e artigos de revistas. Os critérios de exclusão foram:
teses, dissertações, artigos que não tinham relação com o estudo e com a fisioterapia. Resultados: Foram encontrados 22 artigos,
destes foram selecionados dez que eram relevantes à pesquisa. Discussão: A abordagem usada pela Fisioterapia na retirada e mobilização precoce do leito, treino de marcha ainda em ventilação mecânica, exercícios com cicloergômetro e eletroestimulação, tem
proporcionado bons resultados nestes pacientes, evoluindo-os com bom prognóstico funcional. Conclusão: Através desta revisão
de literatura, observamos que a fisioterapia proporciona benefícios aos pacientes portadores da polineuropatia do paciente crítico
nas unidades de terapia intensiva, com ganho de força muscular e readaptação funcional, diminuindo assim tempo de internação,
custos hospitalares e taxa de mortalidade.
Palavras-chave: Polineuropatia do paciente crítico, Fisioterapia motora, Reabilitação, mobilização precoce, Unidade de
Terapia Intensiva.
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TRAQUEOSTOMIA PRECOCE NOS PACIENTES
SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA: REVISÃO DE
LITERATURA
Tracheostomy early in patients undergoing mechanical ventilation: literature
reviw
Marina Cardoso Studart1
1. Aluno da Faculdade Inspirar

RESUMO
A traqueostomia (TQT) é um procedimento bastante utilizado nos hospitais, sendo realizada em pacientes que necessitam
de ventilação mecânica (VM) prolongada. Ainda não há definição correta da traqueostomia precoce, existindo várias controvérsias
relacionadas à mesma. O presente estudo busca analisar os efeitos da traqueostomia precoce em pacientes submetidos à ventilação
mecânica através de uma revisão literária na qual utilizou-se busca ativa em artigos publicados nas bases de dados , PUBMED,
Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google Acadêmico
no período de 2007 à 2013. Utilizou-se os seguintes descritores: Traqueostomia, Decanulação, Desmame. Foram excluídos monografias e artigos que não se enquadravam no período de publicação definidos nos critérios de inclusão. Traqueostomia (TQT) é
o procedimento cirúrgico que consiste na abertura anterior da traqueia, comunicando-se com o meio externo, tornando a via aérea
pérvia. Era um procedimento de alta morbidade e mortalidade, atualmente tornou-se mais fácil de ser realizada. A TQT precoce
é indicada para pacientes com doenças cirúrgicas de cabeça e pescoço e outras ocasiões que precisem de intubação orotraqueal
(TOT) prolongada. Os efeitos da TQT precoce estão associados a vários benefícios tais como, redução da permanência em UTI,
diminuição das complicações do TOT além de contribuir no desmame do suporte ventilatório, diminuindo infecções pulmonares. Podem também oferecer malefícios como, infecções, hemorragia do estoma, úlcera traqueal, entre outras. Conclui-se que a
realização da TQT precoce pode oferecer benefícios para pacientes que necessitam de VM. Entretanto a técnica não é isenta de
complicações.
Palavras-chave: Traqueostomia; Decanulação; Desmame.
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Capítulo XIX

TERAPIA MANUAL
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UMA REVISAO SISTEMÁTICA NA EFETIVIDADE DA
TERAPIA MANUAL PARA CONTROLE DA DOR EM
LOMBALGIA CRÔNICA SEM CAUSA ESPECÍFICA
A systematic review the effectiveness of manual therapy for pain control in
chronic back pain without specific cause

Cícero Zart Enger1, Angélica Lodovico2
1. Faculdade Inspirar (Porto Alegre/ RS/ Brasil) umdr3@hotmail.com
2. Faculdade Inspirar (Curitiba/ PR/ Brasil) angelicalodovico@yahoo.com.br

RESUMO
Este estudo teve como objetivo revisar a literatura dos últimos dez anos para analisar a eficácia do tratamento com técnicas
de terapia manual nos indivíduos com lombalgia. Essas técnicas vêm sendo amplamente utilizadas como forma de tratamento,
principalmente na lombalgia crônica (LC). De acordo com o levantamento bibliográfico realizado obteve-se como resultado que
os indivíduos com LC submetidos a sessões de terapia manual apresentaram melhora da dor, porém não pode ser observado se
essas técnicas foram superiores a outras formas de tratamento em individuos com LC. Para que seja comprovada a real eficácia
dessa intervenção, é necessário que sejam realizadas mais pesquisas, com alto grau de evidência sobre o tema, sendo estas mais
fidedignas para análise.
Palavras-chave: lombalgia, distúrbio osteomuscular crônico, doença crônica lombar, degeneração discal lombar, terapia
manual.
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EFEITOS DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE POMPAGE
PARA TRATAMENTO DE LOMBALGIA INESPECÍFICA:
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
The application of the technique of pompage for treatment of nonspecific low
back pain: a literature review
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RESUMO
Este trabalho analisou os efeitos da aplicação da técnica de pompage nos pacientes que apresentam a queixa de lombalgia.
Não foi incluído no objetivo do presente estudo a análise da multicausalidade da lombalgia, mas sim, como a aplicação da técnica
de pompage pode auxiliar na redução da dor lombar. A pompage é uma técnica amplamente utilizada como recurso manual para
diversos sintomas, principalmente aqueles relacionados às patologias do tecido conjuntivo, como retrações musculares, síndromes
miofasciais, entre outras. O objetivo deste trabalho foi analisar a efetividade da terapia manual no tratamento da lombalgia. Foram
selecionados artigos atualizados utilizando-se bases de dados eletrônicos (Google Scholar, Scielo e Bireme), livros e revistas.
Estes estudos foram organizados e analisados. Os resultados obtidos evidenciam que a técnica de pompage para lombalgia pode
ser eficaz no alívio dos sintomas, sendo importante ressaltar que tal técnica não poderia ser aplicada isoladamente. Por ser este
um sintoma comum e um problema freqüente na população em geral, sugere-se a necessidade de novas pesquisas e maiores
incentivos para pesquisas que busquem uma melhor caracterização da efetividade da terapia manual no tratamento da lombalgia.
Palavras-chave: fáscia, pompage, lombalgia.
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A EFICÁCIA DA MOBILIZAÇÃO NEURAL NO
TRATAMENTO DA LOMBOCIATALGIA – UMA REVISÃO DE
LITERATURA
The effectiveness of the treatment of neural mobilization in the lumbar
scitalgy - a literature review
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gmail.com)

RESUMO
A lombociatalgia é a designação dada para um processo doloroso que se instala na região lombar com existência de irradiação
da dor para os membros inferiores, admitindo-se que o nervo ciático está afetado. A mobilização neural pode ser utilizada como
método diagnóstico através de manobras irritativas no tecido nervoso, e terapêutico, com a finalidade de reduzir a tensão neural
adversa com o intuito de contribuir para uma melhor resolução do quadro sintomático. Este artigo tem como objetivo demonstrar
a eficácia da mobilização neural no tratamento da lombociatalgia. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com o intuito de explorar e descrever todos os fatos ou fenômenos que se desejava conhecer, onde foram analisados e discutidos sete artigos. A partir
dos resultados das pesquisas, pôde-se constatar que a mobilização neural tem se mostrado capaz de diminuir a dor e melhorar a
função do paciente, possibilitando a prevenção e o tratamento de pacientes com lombalgias relacionadas ao envolvimento neural.
Palavras-chave: Mobilização Neural, Lombociatalgia, Lombalgia.
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Capítulo XI

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
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A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA NA REABILITAÇÃO DO
PACIENTE COM TRAUMA RAQUIMEDULAR
The importance of assistance in the rehabilitation of patients with spinal
cord injury
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RESUMO
Traumatismo raquimedular é uma lesão da medula espinhal que pode ser completa ou incompleta. A grande maioria das
causas de traumas raquimedulares são vítimas de acidentes automobilísticos, ferimentos por armas de fogo, quedas, acidentes
esportivos entre outros. As equipes de enfermagem bem como os outros socorristas devem estar devidamente treinados para prestar
atendimento a este paciente, pois os riscos de lesões e complicações no que se refere ao mal atendimento a esta vítima poderá
aumentar drasticamente caso este atendimento não seja adequado.Método: Este estudo consiste em revisão de literatura sobre tema
abordado.Conclusão: O mau atendimento à suposta vítima de trauma raquimedular, poderá causar lesões gravíssimas a esta vítima.
Palavras-chave: Trauma raquimedular1, Enfermagem2.
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ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
EM SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA: UMA REVISÃO DE
LITERATURA
User embreacement to classification of risk in emergency services: a review
of literature

Kayo Augustus Santos1, Cleusa Carvalho de Oliveira2
1. Enfermeiro. Pós graduando em Urgência e Emergência na Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná, Brasil.
Email: kayoaugustus@hotmail.com
2. Enfermeira. Especialista em Urgência e Emergência e Terapia Intensiva, Curitiba, Paraná, Brasil.
Email: cleusacoliveira@yahoo.com.br

RESUMO
Trata-se de uma revisão narrativa da literatura que teve como objetivo identificar o estado da arte do que foi produzido
sobre o acolhimento com classificação de risco nos últimos cinco anos, publicado nas bases de dados LILACS e BDENF. Foram
selecionados 24 periódicos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. Os resultados apontam que o acolhimento com
classificação de risco é uma politica publica que visa reorganizar a atenção à saúde. Neste modelo de atendimento os profissionais
de Enfermagem devem estar preparados, através de conhecimentos específicos aliados à constante atualização, para realizar um
acolhimento de maneira humanizada, respeitando a subjetividade de todos os usuários. Embora apresente um grande potencial
para o alcance da resolução dos problemas de saúde apresentados pela comunidade, esbarra em uma rede de atenção desarticulada,
sem fluxos definidos que impossibilitam a sua eficiência.
Palavras-chave: Acolhimento, Enfermagem em Emergência, Serviços médicos de Emergência.
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ACOLHIMENTO E
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM EMERGÊNCIAS
Performance of the nurse in reception and classification of risk in
emergencies

Adroely Carneiro Leão¹, Flavia Carneiro Leão², Patricia Toniolo³, Hellen Roehrs4
1. Faculdade Inspirar/ posgraduanda em Urgência e Emergência (Curitiba/ Paraná/ Brasil) adroely@
hotmail.com
2. Faculdade Inspirar/ posgraduanda em Urgência e Emergência (Curitiba/ Paraná/ Brasil) flacleao@
hotmail.com
3. Faculdade Inspirar/ posgraduanda em Urgência e Emergência (Curitiba/Paraná/Brasil) patitoniolo@
gmail.com
4. Faculdade Inspirar/Mestre em Enfermagem pela UFPR (Curitiba/Paraná/Brasil)

RESUMO
A crescente demanda e a insuficiente estruturação da rede de atenção às urgências hospitalares têm contribuído para a sobrecarga destes serviços, transformando os em uma das áreas mais problemática do sistema de saúde brasileiro. Entre as diretrizes
propostas pelas políticas públicas brasileiras para solução desta problemática destaca se o Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco. Neste contexto, optou se realizar uma revisão de literatura sobre o desempenho do enfermeiro na classificação
de risco nos setores de emergência. Foram selecionados 18 artigos que atendiam aos critérios de inclusão. Os resultados evidenciaram que apesar de poucos trabalhos publicados sobre a enfermeira na classificação de risco, sem dúvida ela é o profissional
mais preparado para função, pois agrega em sua formação além de questões técnicas e biológicas, aspectos sociais e emocionais
o que torna sua abordagem mais abrangente e humanizada.
Palavras-chave: acolhimento em emergência, humanização na emergência, enfermeira na classificação, classificação na
emergência, enfermeira no acolhimento.
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ATENDIMENTO INICIAL À VÍTIMA DE QUEIMADURA,
EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA, NO AMBIENTE PRÉHOSPITALAR
Initial call to burn victim, in basic life support , the environment pre- hospital

Antonio Luiz Toso Filho1; Heitor Pinheiro Lima Neto2; Inês do Rocio Pzebeowski3
1. Aluno Faculdade Inspirar;
2. Aluno Faculdade Inspirar;
3. Aluno Faculdade Inspirar.

RESUMO
Este trabalho aborda o suporte básico de vida no atendimento à vítima de queimadura. Tendo como proposta reunir os
princípios preconizados pelas entidades nacionais, como Ministério da Saúde, Associação Médica Brasileira, Conselho Federal
de Medicina e internacional como a National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) e através de revisão
integrativa. Tendo como resultados que se deve seguir os protocolos do ABC do trauma; que a avaliação sistemática do paciente
precede a avaliação da queimadura; que os riscos de choque hipovolêmico e hipotermia, devem ser controlados; que o atendimento
às lesões resume-se a combater a causa, limpeza e proteção, sem a utilização de qualquer produto sobre as mesmas; deve-se rapidamente retirar acessórios, anéis, pulseiras das vítimas; a realização de investigação médica pregressa é essencial; entre outras.
Chegando as seguintes conclusões: são três as principais normas, utilizar os princípios do ABC do atendimento ao trauma; sobre
a lesão deve-se afastar a causa, limpar e proteger; e prevenir hipotermia e choque hipovolêmico.
Palavras-chave: Atendimento de Emergência Pré-hospitalar, Queimaduras, Suporte Básico de Vida.

Página - 368

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 8 • Número 1 • JAN/FEV/MAR de 2016

IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR AO
PACIENTE COM PROVÁVEL LESÃO RAQUIMEDULAR
Importance Call Pre Hospital Patient with Possible Injury Spinal

Helen de Lima Taveira1, Josiane Beatriz Orestes da Silva2
1. Pós graduanda da Faculdade Inspirar – Curitiba/PR - Videira/Santa Catarina/ Brasil – helenllima@
yahoo.com.br
2. Professora da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC -Videira/Santa Catarina/ Brasil –
josibia@yahoo.com.br

RESUMO
Este trabalho trata da importância do atendimento pré-hospitalar ao paciente com possível lesão raquimedular, objetivando
identificar a atuação de toda equipe neste tipo de trauma para que este atendimento seja o mais eficiente possível, utilizando uma
metodologia bibliográfica. Assim o profissional que irá prestar o atendimento deve ser qualificado e bem preparado para que a
vítima chegue ao hospital com vida. A maneira como o profissional de emergência pode intervir no trauma raquimedular no atendimento pré-hospitalar e quais os procedimentos necessários no momento do atendimento vai influenciar diretamente nos riscos
de morbidade e mortalidade que a vítima será exposta. Portanto, o atendimento pré-hospitalar além de permitir a assistência de
urgência no local do acidente deve estar associado a um sistema de resgate e transporte oportuno, pois quanto melhor for este
atendimento, maior será a possibilidade da vítima sobreviver.
Palavras-chave: Trauma raquimedular, coluna vertebral, urgência e emergência.
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TROMBÓLISE PRÉ-HOSPITALAR NO INFARTO AGUDO DE
MIOCÁRDIO
Thrombolysis Pré-Hospital in the acute myocardial infarction

Helmer Andres Torres Diez1, Lazaro Arnel Rodriguez Perez2
1. Pós graduanda da Faculdade Inspirar – Curitiba/PR - Videira/Santa Catarina/ Brasil – helenllima@
yahoo.com.br
2. Professora da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC -Videira/Santa Catarina/ Brasil –
josibia@yahoo.com.br

RESUMO
O presente trabalho objetiva determinar a importância do tratamento trombolítico pré-hospitalar para diminuir a morbimortalidade no Infarto Agudo do Miocárdio com Elevação do Segmento ST –IAMEST, em relação ao tratamento intra-hospitalar.
Em material e método realizou-se estudo descritivo e comparativo, onde se encontraraminúmeros artigos sobre IAMEST,dentre
eles, acerca da trombólise pré-hospitalar, vinte e nove artigos. A base da pesquisa foi focada na avaliação da mortalidade, custo-efetividade,complicações imediatas e tardias pós IMAEST. Analisou-sea práxis deste procedimento no meio médico e comparou-se esta experiência em outros países. Obteve-se como resultados o entendimento de que o tratamento trombolítico pré-hospitalar
no IAMEST é seguro e eficaz quando feito por equipe treinada bem equipada e cumprindo os critérios de inclusão diminuindo
morbimortalidade.
Palavras-chave: Trombólise pré-hospitalar, Infarto Agudo do Miocárdio com elevação do segmento ST.
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ESTUDO SOBRE O EMPREGO DE MÁSCARA LARÍNGEA
PELOS SOCORRISTAS DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DE SANTA CATARINA
Study about the use of laryngeal mask by the rescuers of Santa Catarina
Military Firefighters

Leonardo Ecco1, Helton de Souza Zeferino2
1. Aluno do Curso de Pós-Graduação em Urgências e Emergências da Faculdade Inspirar. 2° Tenente do
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. ecco@cbm.sc.gov.br;
2. Especialista em Administração de Segurança Pública. Major do Corpo de Bombeiros Militar de Santa
Catarina.

RESUMO
O presente trabalho visa realizar um levantamento de fontes bibliográficas acerca da viabilidade de emprego de máscara
laríngea por equipes de atendimento pré-hospitalar de suporte básico, visando avaliar a possibilidade de emprego deste dispositivo
nas ambulâncias de socorro do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Para tanto, foram pesquisados trabalhos científicos
que abordassem as vantagens e desvantagens da máscara laríngea, bem como os requisitos necessários para emprego desta nas
ocorrências atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Verificou-se durante a pesquisa bibliográfica
que a máscara laríngea é um dispositivo mais eficaz e de mais fácil emprego que as cânulas orofaríngeas, estas já utilizadas na
corporação, e, desde que haja treinamento das equipes de resposta, o emprego da máscara laríngea pode ser viabilizado e acrescentado nos procedimentos executados pelos socorristas.
Palavras-chave: máscara laríngea, socorristas, bombeiros militares, atendimento pré-hospitalar.
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TRABALHO DE APOIO DO SAMU NO ATENDIMENTO PRÉ
HOSPITALAR EM CURITIBA:DUELO E VIABILIDADE DO
PROFISSIONAL ENFERMEIRO
Support the work of samu on call pre hospital in curitiba: duel and viability
of professional nurses

Cirlene Erdman Souto¹, Marcia do Rocio Garrido², Hellen Roehrsi³
1. Graduada Enfermagem.Centro Universitário Campos de Andrade.Especializanda do Curso em Urgência e Emergência na Faculdade Inspirar.Curitiba – PR . Email:cirleneenfermeira@hotmail.com
2. Graduada Enfermagem.Centro Universitário Campos de Andrade. Especializanda do Curso em Urgência e Emergência na Faculdade Inspirar.Curitiba – PR. Email:marcinharght@gmail.com
3. Mestre em Enfermagem,Professora Orientadora da Faculdade Inspirar, CuritibaPR.Email:hellenroehrs@gmail.com

RESUMO
Este estudo tem por objetivo destacar a atuação, as responsabilidades, a viabilidade e o impacto das ações do profissional enfermeiro no atendimento pré hospitalar, na sua função assistencial. Através da revisão de literatura, qualitativa, foi possivel verificar
que para subsidiar as ações há necessidade de qualificação , treinamento contínuo com reciclagem, desenvolvimento de habilidades
específicas, conhecimento das estruturas e equipamentos de saúde existente no seu municipio de região metroppolitana,assim
como conhecimento das bases éticas e legais para sua atuação na unidade móvel de atendimento avançado.Há de se caminhar
muito para conseguir a excelência no atendimento pré hospitalar realizados pelas ambulâncias do SAMU/SIATE, porém, é indiscutível a importância do enfermeiro, como membro efetivo da equipe, assim como em consonância com os outros membros
para o sucesso do atendimento.Há também, necessidade de investimento para manter os equipamentos de saúde e as ambulância
em condições adequados para realizar atendimento primário e transporte seguro do paciente e equipe até a instituição de saúde.
Palavras-chave: prática de enfermagem, assistência pré hospitalar;liderança.

Página - 372

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 8 • Número 1 • JAN/FEV/MAR de 2016

PNEUMOTÓRAX E À CONDUTA INICIAL EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
Pneumothorax and initial management of emergency

Ana Paula Elias1, Hellen Roehrs2
1. Aluna – pós-graduação urgência emergência. Faculdade Inspirar Curitiba, Paraná, Brasil e-mail: nana.
ape@gmail.com;
2. Professora do curso de urgência e emergência. Faculdade Inspirar Curitiba, Paraná, Brasil e-mail: hellenroehrs@gmail.com.

RESUMO
O traumatismo torácico ou pneumotórax, nos dias atuais assume grande importância devido, em parte, à sua incidência
e, por outro lado, pelo aumento da gravidade e da mortalidade das lesões. Pneumotórax significa a presença ou acúmulo de ar
na cavidade pleural, como consequência da solução de continuidade da integridade das pleuras. Dependendo de sua gravidade,
associada com o volume de ar e com a perda da pressão negativa intrapleural, pode levar a dificuldade respiratória, hipoxemia
severa, diminuição do retorno venoso, alteração hemodinâmica e óbito. O estudo do trauma torácico ou pneumotórax nos dias
atuais e uma das emergências que necessita de uma avaliação primária rápida e eficiente para detectar e evitar anormalidades
que põe em risco imediato a vida, lesões potencialmente fatais e também outras lesões torácicas não fatais. A conduta inicial em
situação de emergência tem como objetivo a manutenção ou restabelecimento da pressão negativa da pleura. O objetivo desse
estudo é aprofundar o conhecimento dos profissionais da área de saúde sobre “pneumotórax e a conduta inicial de situação de
emergências”. A escolha do tratamento do pneumotórax depende de sua etiologia, volume e fluxo de ar dentro do espaço pleural.
Pacientes com instabilidade costal devem primeiro ser tratados quanto à condição cardiovascular e drenagem da cavidade torácica. O tratamento tem como objetivos a re-expansão pulmonar para restabelecer o contato entre as pleuras parietal e visceral.
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PAPEL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO
ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS NO CONTEXTO DO
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE BRASILEIRO
Role of Primary Care at Assistance of Emergency in the Context of Brazilian
Public Health System

André Barradas1
1. Aluno da Faculdade Inspirar

RESUMO
Os sistemas públicos de saúde que se propuseram à um atendimento universalizados tem por base uma Atenção Primária a
Saúde forte. Com atuação de profissionais generalistas com alto potencial de resolutividade incluindo-se situações de Urgência
Clínicas. No Brasil, diante de uma realidade de expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde optou-se por uma estrutura
de Pronto Atendimento que intermediasse o atendimento hospitalar e a Atenção Primária. Contudo a análise das demandas mais
frequentes da população, o potencial de ampliação do número de equipes de Saúde da Família – com uma população adequada
por equipe – e a realidade em outros países mostram que esta opção pode ser um caminho equivocado de organização do sistema
de saúde.
Palavras-chave: urgências na Atenção Primária à Saúde; Unidades de Pronto Atendimento; organização da assistência à
Saúde; Sistema Único de Saúde.
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TENTATIVA DE SUICÍDIO, SUICÍDIO E DISTURBIOS
MENTAIS COMUMENTE ASSOCIADOS: UMA ABORDAGEM
TEÓRICA CIENTÍFICA
Attempted suicide, suicide and mental disorders commonly associated:
scientific theory approach
Willian da Silva Ribeiro1, Fabian Ropke Pereira2
1. Faculdade inspirar / aluno / Curitiba / Parana / Brasil
enf.willianribeiro@bol.com.br
2. Blumenau / Santa Catarina / Brasil
Fabian_ropke@yahoo.com.br

RESUMO
Pesquisa apresenta como tema central a tentativa de suicídio o suicídio e distúrbios metais comumente associados, verificando na literatura os fatores de risco, os distúrbios mentais associados, o perfil, e o padrão de assistência prestada no Brasil.
Pesquisa de natureza teórica bibliográfica desenvolvida através da analise de materiais científicos anteriormente elaborados, como
livros, artigos, proporcionando ao pesquisador um maior conhecimento sobre o tema. A tentativa, juntamente com o suicídio são
considerados, problema de saúde pública, devido o seu aumento a nível mundial. Apesar do supracitado, é evidente a escassez de
publicações aprofundadas sobre o assunto. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o suicídio encontra-se entre as 10
principais causas de morte no mundo e entre as 3 primeiras quando se considera a faixa entre 15 e 34 anos. Através da pesquisa
constatou-se uma prevalência das mulheres nas tentativas de suicídio, porem os homens com maior êxito, sendo 70% nos homens
e 30% nas mulheres, as mulheres habitualmente fazem ingesta excessiva de drogas, os homens utilizam meios mais letais. A
idade de acometimento das tentativas de suicídio nas mulheres se mantem constante durante toda a vida, nos homens aumenta
agudamente na adolescência, pico máximo entre 30 e 40 anos, estabiliza-se até os 65 anos. Torna- se evidente a urgência de ações
na área da prevenção, delineando a redução dos números de tentativas e de suicídios consumados.
Palavras-chave: Tentativa de Suicídio, Suicídio, Distúrbios Mentais.
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ATENDIMENTO INICIAL À VÍTIMA DE QUEIMADURA,
EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA, NO AMBIENTE PRÉHOSPITALAR
Attempted suicide, suicide and mental disorders commonly associated:
scientific theory approach
Antonio Luiz Toso Filho1; Heitor Pinheiro Lima Neto2; Inês do Rocio Pzebeowski3
1. Aluno da Faculdade Inspirar;
2. Aluno da Faculdade Inspirar;
3. Aluna da Faculdade Inspirar.

RESUMO
Este trabalho aborda o suporte básico de vida no atendimento à vítima de queimadura. Tendo como proposta reunir os
princípios preconizados pelas entidades nacionais, como Ministério da Saúde, Associação Médica Brasileira, Conselho Federal
de Medicina e internacional como a National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) e através de revisão
integrativa. Tendo como resultados que se deve seguir os protocolos do ABC do trauma; que a avaliação sistemática do paciente
precede a avaliação da queimadura; que os riscos de choque hipovolêmico e hipotermia, devem ser controlados; que o atendimento
às lesões resume-se a combater a causa, limpeza e proteção, sem a utilização de qualquer produto sobre as mesmas; deve-se rapidamente retirar acessórios, anéis, pulseiras das vítimas; a realização de investigação médica pregressa é essencial; entre outras.
Chegando as seguintes conclusões: são três as principais normas, utilizar os princípios do ABC do atendimento ao trauma; sobre
a lesão deve-se afastar a causa, limpar e proteger; e prevenir hipotermia e choque hipovolêmico.
Palavras-chave: Atendimento de Emergência Pré-hospitalar, Queimaduras, Suporte Básico de Vida.
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AÇÕES DO ENFERMEIRO FRENTE À CRISE
HIPERTENSIVA NO ATENDIMENTO DE URGÊNGIA E
EMERGÊNCIA
Shares of the Nurse in the Hypertensive Crisis Urgency and Emergency Call

Carmelina Vasco Amâncio dos Santos1, Hellen Hoehrs2
1. Pós-Graduação Faculdade Inspirar / Aluna Carmelina Vasco Amâncio / Faculdade Inspirar/ Curitiba/
Paraná/ Brasil. carmem.puc@hotmail.com.
2. Pós-Graduação Faculdade Inspirar / Orientadora Prof.ª Hellen Roehers / Faculdade Inspirar / Curitiba/
Paraná/ Brasil. hellenroehrs@gmail.com

RESUMO
A crise hipertensiva designa uma condição de abrupta e sintomática da pressão arterial com risco de lesão de órgão alvo
ou de vida em potencial, exigindo ação rápida. O objetivo deste artigo é identificar mediante a produção científica as ações do
enfermeiro frente à crise hipertensiva na unidade de urgência e emergência. A metodologia utilizada foi a revisão integrativa
da literatura, através de artigos científicos, revistas, publicados em periódicos nacionais. Para a seleção dos artigos utilizou-se
acesso on-line às bases de dados: LILACS, CINAHL, e COCHRANE no mês de fevereiro de 2014. Resultado: A atuação do
enfermeiro deve ser imediata, com redução correta da PA nas primeiras 24 horas, não reduzindo de forma abrupta. Conclusão:
Embora já exista um programa nacional de tratamento de hipertensão arterial, a maioria dos autores estudados afirmou que esses
são os casos que mais procuram à unidade de emergência, visto a não adesão do tratamento corretamente. Neste contexto, fica
claro a importância do enfermeiro que trabalha no setor de urgência e emergência, orientar as pessoas a aderirem ao tratamento
da hipertensão arterial, visto que as pessoas que chegam até este setor apresentando o quadro de crise hipertensiva precisam se
conscientizar e agir corretamente, caso contrário, eles procurarão o atendimento novamente.
Palavras-chave: Urgência, emergência, Hipertensão, Enfermeiro.
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