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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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PARADIGMAS ENTRE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E SISTEMA
NERVOSO AUTONÔMO

Juliana Aparecida Wosch Pires1, Meirielly Furmann1, Ivo Ilvan Kerppers2.

A literatura científica se refere aos ergogênicos como sendo as substâncias ou fenômenos que melhoram o desempenho de
um atleta. No entanto, a suplementação com os macros e micronutrientes ditos suplementos alimentares (SA), tem sido utilizada
não apenas por atletas de alto nível, mas também pelos alunos das academias de ginástica visando melhorar o seu desempenho e
concomitantemente, a estética. O objetivo do presente estudo é diagnosticar a forma como os SA são utilizados, em academias de
ginástica de Guarapuava – PR, bem como analisar a variabilidade da frequência cardíaca dos usuários evidenciando as possíveis
alterações e verificar a dominância do sistema nervoso autônomo (SNA) nos indivíduos que utilizam SA. A amostra selecionada
para este estudo é composta por 30 praticantes de musculação com média de idade de 25,5 (±7.69) anos, que realizam treinamento
anaeróbio com duração entre 40 a 60 minutos, três vezes por semana, divididos em dois grupos aleatórios, sendo o grupo S (controle) e não utilizador de SA e o segundo grupo sendo o grupo utilizador de SA. Como resultado obteve-se na Reação Cronotrópica
uma média de 0.669 (±0.131) para o grupo utilizador e 0.790 (±0.092) para o grupo controle (p < 0.030). Isto evidencia que o
grupo utilizador apresenta resposta mais lenta quando muda da posição supino para ortostática em relação ao grupo controle. Já
na alta frequência o grupo utilizador apresentou na posição em supino média de 1453 (±3574), e na posição ortostática a média
foi de 303.5 (±359.0), em comparação ao grupo controle na posição supino média foi de 254.4 (±378.6), ortostaticamente média
foi de 139.3 (±115.8). O valor de p< 0.004 na posição supina e na posição ortostática foi de p<0.243. Portanto o grupo utilizador
apresentou predomínio do Sistema Nervo Parassimpático em relação ao grupo controle. Na avaliação da baixa Frequência o grupo utilizador obteve em posição supino média de 1033 (±789.9) e, em posição ortostática a média de 303.5 (±359.0). Enquanto
que o grupo controle obteve em supino média de 430.5 (±441.8) e em posição ortostática a média foi de 139.3 (±115.8). O valor
de p< 0.004 na posição supina e na posição ortostática foi de p<0.243. Portanto o grupo utilizador apresenta o Sistema Nervoso
Simpático mais atuante em ambas as posições. Concluiu-se que o uso de SA altera de forma significativa as respostas simpática
e parassimpática do SNA em indivíduos que utilizam tais substâncias.
Palavras-chave: suplementos dietéticos, atividade motora, frequência cardíaca, sistema nervoso autônomo.

1-Discente do curso de Fisioterapia. Laboratório de Anatomia e Neurofisiologia,
Departamento de Fisioterapia, Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO)
2-Docente do curso de Fisioterapia. Laboratório de Anatomia e Neurofisiologia,
Departamento de Fisioterapia, Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO)
Endereço para correspondência: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03, 85040-080, Vila
Carli, Guarapuava (PR), Brasil.
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AURICULOTERAPIA NA REDUÇÃO DA ANSIEDADE PRÉVESTIBULAR: ESTUDO DE CASO

Lina Levinski Lima1, Janaina Paula Aroca2

A ansiedade é um estado emocional e relaciona-se com a experiência subjetiva de medo ou outra emoção relacionada,
como terror, alarme e pânico. Há desconforto corporal subjetivo, sensação de aperto no peito, na garganta, dificuldade para respirar, fraqueza nas pernas e outras sensações subjetivas. A auriculoterapia é um método de tratamento que compõem a Medicina
Tradicional Chinesa, que trata de disfunções no organismo e de resposta, obtém a recuperação global da saúde, ou prevenções
das doenças, através da normalização e harmonização das funções (órgãos e vísceras). Promove homeostase psicossomática e a
regulação energética dos meridianos, usando como base o reflexo que a auriculoterapia exerce sobre o sistema nervoso central,
correspondendo a todos os órgãos e funções do corpo. Utilizam-se estímulos em determinadas regiões anatomicamente definidas
em pontos reflexos no pavilhão auricular. O presente trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos da auriculoterapia no controle da
ansiedade em um estudante em época de vestibular. A auriculoterapia foi realizada com sementes de mostarda ou vacaria, sendo
estas sempre aplicadas na orelha direita do paciente, fixadas nos pontos Shen Men, Rim, Coração e Ansiedade. O estudo de caso
foi realizado na Universidade Estadual do Centro-Oeste em Guarapuava-PR, com um estudante de escola pública do 3º ano do
ensino médio, com 17 anos. Foi utilizada a Escala de Hamilton para Ansiedade (EHA). Realizou-se 8 encontros com o intervalo
de 1 semana entre estes. No primeiro encontro verificou-se o nível de ansiedade pela Escala de Hamilton (EHA) e aplicação da
auriculoterapia. Do segundo ao sétimo encontros foram realizadas somente aplicações de auriculoterapia. No oitavo encontro
foi realizada reavaliação do grau de ansiedade pela Escala de Hamilton (EHA). O paciente ficava com as sementes no pavilhão
auricular por 5 dias consecutivos, estimulando-os no mínimo 3 vezes ao dia, através de pressão digital nos devidos pontos. Antes
do tratamento o aluno apresentou escore de ansiedade de 27 (moderada) e caiu para 16 (normal) após a aplicação. Assim, pode-se concluir que a auriculoterapia mostrou-se eficaz na redução da ansiedade no presente caso. Sugere-se a realização de estudos
controlados com maior número de voluntários, incluindo grupo controle, para extrapolação dos resultados deste estudo de caso.
Palavras chave: auriculoterapia, ansiedade.

1-Discente do curso de Fisioterapia, Universidade Estadual do Centro Oeste
(UNICENTRO)
2-Docente do curso de Fisioterapia, Universidade Estadual do Centro Oeste
(UNICENTRO)
Endereço para correspondência: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03, 85040-080, Vila
Carli, Guarapuava (PR), Brasil.
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CONTRIBUIÇÃO DO BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS NA
SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA EM ATLETAS PRATICANTES

Luiz Carlos Favarão Filho1, Jociane de Lima1,. Aline Cristina Carrasco2

Pacientes acometidos por amputações, lesão medular ou outras síndromes que o levam ao uso efetivo de cadeira de rodas,
além do trauma físico, enfrentam os choques emocionais advindos das mudanças na rotina e das limitações geradas devido à nova
situação. Além disso, diversos transtornos fisiológicos e psicológicos acometem estes indivíduos. A partir das experiências vividas
pelos atletas e acadêmicos do curso de Fisioterapia participantes do projeto “Atendimento Fisioterapêutico aos Atletas da Equipe
Masculina de Basquetebol em Cadeira de Rodas da Associação de Deficientes Físicos de Guarapuava-PR (ADFG)”, foi realizado
uma pesquisa referencial sobre os benefícios do basquete adaptado nos aspectos físicos e psicológicos destes praticantes. O grupo
do presente projeto é composto 60% por atletas com lesão medular, 20% decorrentes de poliomielite e 20% com lesões decorrentes de amputação do membro inferior. Esta pesquisa deu enfoque à lesão medular devido ao maior número de casos. Diversas
são as modificações que podem ocorrer no organismo do paciente com lesão medular, tais como alterações sexuais, alterações
esfincterianas, alterações respiratórias, alterações vasculares, problemas com a regulação térmica corporal bem como alterações
musculares. Neste contexto, os atletas praticantes de basquetebol realizando este tipo de atividade física podem beneficiar-se com
melhora da flexibilidade, redução da espasticidade dos músculos não mais inervados; incremento da força e o desenvolvimento
da resistência cardiorrespiratória. É igualmente importante preparar o indivíduo para reassumir seu papel e identidade na sociedade, com maior confiança e autoestima, favorecendo a superação do trauma psicológico provocado pela lesão e consequente
privação repentina de movimentos. No aspecto psicológico, o esporte proporciona benefícios como a liberação de sentimentos
como a agressividade, medo, frustrações, repressões, permitindo que o indivíduo expresse emoções liberando-as de dentro de si.
Participar de um processo de inclusão, como este, é estar predisposto a considerar e a respeitar as próprias diferenças, criando
a possibilidade de aprender sobre si mesmo e sobre cada um dos outros em uma situação de múltiplas diversidades. Todas estas
modificações psicofísicas podem ser observadas nos atletas praticantes de basquetebol em cadeira de rodas de Guarapuava-PR.
Porém, podemos observar que as dificuldades de um cadeirante são diversas, e os estudos e pesquisas ainda são restritos na área,
mostrando desta forma a necessidade de expansão do conhecimento dessa realidade que faz parte da responsabilidade de todos.
Palavras-chave: atletas, atividade motora, cadeira de rodas.
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EFEITO DO TREINAMENTO DE EQUILÍBRIO BASEADO EM
PERTURBAÇÃO SOBRE O CONTROLE NEUROMUSCULAR REATIVO
DE IDOSAS ATIVAS
Mariana Fonseca de Andrade1, Ândrea Mayara Callegari1,
Michele Aparecida Marques1, Scheila Fernandes de Lima1, Luciano Pavan Rossi2

A queda é um dos mais comuns e mais graves problemas associados ao envelhecimento, sendo a principal causa de morte
acidental e a principal causa de internação hospitalar aguda em idosos. Após perturbações inesperadas, a capacidade de readequar
o controle postural está notadamente diminuída em idosos, o que leva ao aumento da propensão a quedas nessa população. A
reduzida capacidade de reagir a perturbações inesperadas é atribuída a deficiências cumulativas relacionadas ao envelhecimento,
tais como a redução da força muscular, diminuição da velocidade de contração muscular e modificações no tempo de reação e na
capacidade de processamento de informações. Devido a isto, são necessárias intervenções que ajam sobre o controle postural de
idosos com a finalidade de aumentar a capacidade de controle postural frente a perturbações inesperadas, bem como para prevenir
quedas. Dessa forma, o objetivo desse estudo será avaliar a influência do treinamento de equilíbrio em curto prazo sobre o controle
neuromuscular de idosas analisando características eletromiográficas reativas. Serão selecionadas idosas ativas saudáveis, não
institucionalizadas, entre 60 e 80 anos de idade. Serão divididas em dois grupos: no grupo experimental (GE) as idosas receberão
treinamento de equilíbrio e no grupo controle (GC) as idosas receberão orientações sobre riscos de quedas. O GE realizará as
atividades 2x por semana, durante 6 semanas consecutivas. Serão utilizados cinco dispositivos de perturbação do equilíbrio para
o treinamento (GE), sendo que para cada dispositivo instável serão realizadas 3 repetições de 1 minuto de duração. Será utilizado
um sistema de perturbação para desequilibrar a idosa e a partir desse momento, será analisada a capacidade reativa eletromiográfica
temporal (EMG onset, EMG time-to-peak e iEMG) de músculos do membro inferior (RF, VMO, TA, ST, GM, SO). O iEMG será
analisado através de 3 janelamentos (0-200ms, 201-400ms e 401-600ms). Todas as variáveis eletromiográficas serão analisadas
antes e imediatamente após o término do treinamento. Para comparação dos dados, será utilizada a análise de variância, ANOVA
three way, [tempo (pré vs pós) x condição (GC vs GE) x músculos (RF vs ST vs VMO vs GM vs SO vs TA)] e o teste post hoc
Tukey’s/Scheffe quando um valor significativo de F for observado. Será considerado um nível de significância de 5% (p<0.05).
Palavras-chave: idoso, exercício, equilíbrio postural, eletromiografia, tempo de reação.
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INCIDÊNCIA DE AMPUTAÇÃO POR DIABETES NO SERVIÇO
DE REABILITAÇAO DA UNICENTRO – ÓRTESE E PRÓTESE:
ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA

Débora de Quadros1, Vanessa Cristina Novak2

A amputação é um procedimento cirúrgico antigo e significa retirada total ou parcial de um membro. Esta não deve ser
considerada como fim e sim início de uma nova fase. Dentre todas as amputações as de membros inferiores ocorrem com mais
frequência, sendo suas causas mais comuns: traumáticas, insuficiência vascular periférica como conseqüência de diabetes, aterosclerose, embolias e tumores malignos. O diabetes melittus é considerado um grave problema de saúde pública no Brasil e no
mundo. Seu impacto pode causar sequelas como: falência de órgãos, em especial rins, nervos, coração e vasos sanguíneos, também
diminuição da sensibilidade. Devido à diminuição da sensibilidade nas extremidades, as chances de lesões cutâneas são maiores,
pois as mesmas podem passar despercebidas pelos indivíduos com diabetes, gerando complicações maiores como úlceras, infecções e amputações. O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento dos casos de amputação devido ao diabetes no Serviço
de Reabilitação Física da UNICENTRO- Órtese e Prótese, no município de Guarapuava-PR, na Clínica Escola de Fisioterapia,
no período de janeiro de 2011 á julho de 2012. Como resultados foram encontrados 15 indivíduos amputados de MMII devido
á diabetes, sendo (66,67%) do sexo masculino, e (33,33%) do sexo feminino com media de idade de 68 anos (±6,9) para o sexo
masculino e 72,8 (±11,38) para o sexo feminino. Quanto ao tipo de amputação, 86,67% eram do tipo transfemoral e 13,33 %
transtibial. Nas amputações transfemorais foram registrados 38,46% do sexo feminino e 61,54% do masculino, já nas amputações
transtibiais foram encontrados somente indivíduos do sexo masculino. A fisioterapia busca atender o paciente na sua totalidade,
e busca manter ou devolver além da qualidade de vida, a funcionalidade para estes indivíduos afim de que, possam realizar com
êxito, suas atividades de vida diárias.
Palavras-chave: diabetes mellitus, amputação, fisioterapia.
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AÇÃO DO LIGHT EMITTING DIODE (LED) NA REGENERAÇÃO
CARTILAGINOSA EM ARTROSE INDUZIDA POR ZIMOSAN

Thais Barbosa de Oliveira1, Isabel de Almeida Paz1, Larissa Gulogurski Ribeiro1,
Camila da Luz Eltchechem1, Ivo Ilvan Kerppers2

A osteoartrite (OA) é uma doença crônica, caracterizada por degeneração da cartilagem articular, dor e rigidez à movimentação, dando origem a zonas de fibrilação e fissuração. Essa doença é a mais comum do sistema esquelético e pode ser definida
como uma condição degenerativa que afeta as articulações sinoviais, sendo a forma mais prevalente de doença articular. A Light
Emitting Diode (LED) é um diodo emissor de luz, que quando polarizado eletricamente sob forma direta, emite luz monocromática e não coerente. São dispositivos semicondutores, apresentam grande eficiência de conversão de energia elétrica em óptica,
dissipando pouca energia térmica. Atualmente os LED’s estão sendo investigados na área biológica como uma alternativa para
as terapias que utilizam laser de baixa potência (LBP), tendo em vista seu baixo custo, praticidade e baixo consumo de energia.
Por isso, o presente estudo teve como objetivo, verificar e avaliar microscopicamente a cartilagem articular de ratos com artrose
induzida, frente ao tratamento com LED 627 nm. Foram utilizados 18 ratos da linhagem Wistars, machos, pesando entre 250-300
gramas, proveniente do Biotério da Universidade Estadual do Centro Oeste. Os animais foram separados em grupos, compostos
por 6 animais. Sendo assim os grupos formados foram: Grupo LED 627: Ministrado injeção Zimosan, seguido de tratamento com
LED por 1 minuto e 10 segundos, tratamento 1 vez/dia durante 21 dias. Grupo (C+): Ministrado injeção Zymosan e sem terapia.
Grupo (C-): sem intervenção. A indução da artrose foi feita utilizando 1mg de Zymosan, diluída em solução fisiológica estéril a
0,9%, administrado 50 µl, sendo cuidadosamente injetado na interlinha articular do joelho direito, pela face medial, logo abaixo
do ligamento fêmoro-patelar, sendo dose única, com finalidade da promoção do processo inflamatório e posterior degradação
condral, utilizado para tal, agulha de insulina. Após a realização dos experimentos foi realizado a desarticulação das articulações
do joelho direito, e devidamente armazenadas, em frascos, contendo formol 10%, em temperatura ambiente. Este material foi
utilizado posteriormente para análise histológica. Observamos no grupo controle positivo um notável processo inflamatório na
região periférica da cartilagem com destruição cartilaginosa. No grupo LED a cartilagem articular apresentou invaginação para
tecido mais denso, pericôndrio com fissura e hiperplasia da matriz celular. Concluímos que o uso do LED na reconstituição da
cartilagem articular apresentou-se de forma diferenciada da cartilagem normal, atuou no processo inflamatório causado pela
osteoartrite, porém, é necessário mais estudos sobre a temática apresentada.
Palavras-chave: articulações, cartilagem, osteoartrite.
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AVALIAÇÃO DA SOBRECARGA E DA QUALIDADE DE VIDA DE
CUIDADORES DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL

Jessica Dias de Moraes1, Michelle Brandalize Rossi2

Crianças com deficiência motora e intelectual demandam muito cuidado por parte da família e como consequência, pode
haver sobrecarga e qualidade de vida ruim nos cuidadores. O presente estudo tem como objetivo avaliar a sobrecarga e a qualidade de vida de cuidadores de crianças com Paralisia Cerebral na Escola de Educação Especial Anne Sulivan - APAE (Associação
dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Guarapuava- PR. Trata-se de uma pesquisa descritiva correlacional. Para a avaliação da
Qualidade de Vida dos cuidadores foi utilizado o questionário da Organização Mundial de Saúde, denominado de WHOQOL-Bref
e para avaliar a sobrecarga dos cuidadores das crianças foi utilizado o Zarit Burden Interview. Para verificar a correlação entre
essas duas variáveis foi realizado o Teste de Correlação de Pearson. Participaram do estudo 20 cuidadores sendo a maioria do
sexo feminino (95%) e mães das crianças (75%). Em relação ao WHOQOL, pode-se verificar um escore médio de 53,76 (13,58).
Quanto à sobrecarga, 50% da população estudada apresentou sobrecarga de moderada a severa. Pode-se ainda observar uma
correlação moderada e inversa (r=-0,567, p=0,008) entre o escore total do WHOQOL- Bref e do Zarit Burden Interview. Quando
avaliada separadamente a relação entre os diferentes domínios do WHOQOL-Bref e a sobrecarga do cuidador, apenas o domínio
psicológico apresentou correlação inversa e moderada (r=-0,604, p=0,005). Conclui-se que os cuidadores de crianças com Paralisia
Cerebral apresentam níveis de sobrecarga elevados e escore de qualidade de vida baixo e que quanto maior a sobrecarga pior é a
qualidade de vida desses cuidadores.
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ANÁLISE DA AÇÃO DO EXTRATO AQUOSO DA TANCHAGEM NA
RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA MARCHA EM RATOS.

TIsabel de Almeida Paz1, Ivo Ilvan Kerppers2

As lesões musculares são comuns na prática esportiva, sendo estas, causadas principalmente por contusões, lacerações e
excessivas forças musculares, podendo resultar em lesões de nervos periféricos, as quais induzem a fraqueza muscular, alteração de
sensibilidade e dores neuropáticas. Além disso, é comum diante de uma lesão muscular, ocorrer ruptura das miofibrilas e processo
inflamatório, seguido de reparação e recuperação da capacidade funcional do músculo. Na medicina popular a Tanchagem (Plantago Major), é bastante utilizada como agente antiinflamatório e analgésico, a fim de reduzir a dor traumática ou pós-traumática,
acelerando a recuperação e o retorno ao desempenho das atividades diárias. Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito
da Tanchagem na recuperação funcional da marcha de ratos após lesão muscular traumática. Para isso, foram utilizados dezoito
ratos machos Wistar, divididos em três grupos, cada grupo composto por seis animais. Todos os animais foram submetidos ao
protocolo de lesão experimental, utilizando um aparelho portátil, o qual liberou uma carga de 200 gramas diretamente no terço
médio do músculo gastrocnêmio do membro pélvico direito. Os animais receberam tratamento uma hora após o mecanismo de
lesão e uma vez ao dia por um período de sete dias. O tratamento baseou-se de acordo com os grupos correspondentes, sendo
assim: Controle positivo (lesionados e não receberam tratamento); Diclofenaco de sódio (lesão e tratamento com diclofenaco de
sódio subcutâneo na dose de 10mg/Kg) e Tanchagem (lesão e tratamento com ingestão de 0,5 ml do extrato aquoso da Tanchagem). Para avaliação da marcha utilizou-se o Índice Funcional do Ciático. Obteve-se resultado estatisticamente significativo na
análise intragrupo do Diclofenaco de sódio, sendo p=0,0005. Na análise intragrupo da Tanchagem, o valor de p= 0,0304, sendo
estatisticamente significativa. Na análise tempo-dependente, foi encontrado valor para p= 0,0031, ocorrendo significância para
os grupos Diclofenaco e Tanchagem após 7 dias de tratamento, ou seja, ambos apresentaram índice funcional do ciático médio
próximo de 0 indicando uma resolução do quadro de lesão e uma melhor funcionalidade. Ao contrário, o grupo controle positivo
apresentou índice funcional do ciático médio próximo de -100, indicando uma perda total da funcionalidade. Conclui-se que a
utilização do extrato aquoso da Tanchagem atua na funcionalidade após lesão muscular.
Palavras-chave: plantago, dor, doenças musculares.
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EFICÁCIA DA AURICULOTERAPIA PARA DOR LOMBAR – RELATO
DE CASO

Laysa Fernanda Zerbinatti1, Talissa Caroline Zerbinatti2, Lina Levinski Lima1,
Janaina Paula Aroca3

A dor lombar é um dos distúrbios dolorosos que mais afetam o homem, uma causa de morbidade e incapacidade que está
associada a um grande impacto social e econômico. É definida como um episódio doloroso de qualquer intensidade, que pode
apresentar rigidez, localizada principalmente na cintura pélvica. Quando persiste por mais de seis meses é considerada dor crônica,
muitas vezes, pode ser considerada uma síndrome, pois está estritamente ligada a outras patologias. São vários os fatores causadores de lombalgia como: biomecânicos, congênitos, degenerativos, inflamatórios, infecciosos, tumorais e mecânico-posturais.
Este último, é responsável pela maior algia de coluna referida pela população. A auriculoterapia foi um dos tratamentos encontrados para a cura imediata, prevenção ou alívio da dor para lombalgia. É uma terapia vinculada a estímulos de pontos na orelha,
desencadeando reações sobre o órgão macroscópico. Essa técnica é realizada através da inserção de agulhas, sementes, sondas e
os dedos no pavilhão auricular, sendo que o diagnóstico é realizado através da observação do pavilhão, como coloração, textura
e sensibilização nos pontos correspondentes aos locais específicos do corpo. Quando associada a outros tratamentos pode dinamizar os efeitos benéficos para a cura. Este trabalho teve como objetivo o experimento da auriculoterapia em uma paciente do
sexo feminino, 43 anos de idade, com diagnóstico de dor lombar crônica. Dessa forma, o resultado encontrado no experimento
foi positivo, pois observou que na terceira sessão de auriculoterapia as dores lombares diminuíram gradativamente até a última
sessão. Portanto, os pontos utilizados para o tratamento foram eficazes, indicando que estes pontos permitiram o reequilíbrio
energético do organismo do paciente
Palavras chave: auricoloterapia, dor lombar.

1-Discente do curso de Fisioterapia, Universidade Estadual do Centro Oeste
(UNICENTRO)
2-Enfermeira pós-graduada
3-Docente do curso de Fisioterapia, Universidade Estadual do Centro Oeste
(UNICENTRO)
Endereço para correspondência: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03, 85040-080, Vila
Carli, Guarapuava (PR), Brasil.

Página - 17

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde
Volume 6 • Número 3• maio/junho de 2013

ANÁLISE DA ATIVAÇÃO NEUROMUSCULAR DO VASTO MEDIAL
OBLÍQUO E VASTO LATERAL COM O USO DA BANDAGEM
FUNCIONAL

Andrielle Elaine Capote1, Sibele de Andrade Melo Knaut2, Rina Márcia Magnani3

Alterações musculares e anatômicas são em sua maioria responsáveis pela síndrome patelofemoral (SDPF). Sabendo que a
musculatura do quadríceps é de grande importância para manter a patela estabilizada, estudos questionam como o músculo Vasto
Medial Oblíquo (VMO) tem influencia na estabilização patelar evitando a SDPF. Muitos pesquisadores tem investigado o uso da
bandagem funcional como meio de ativação muscular. Dentro desse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar o
uso da bandagem funcional como meio de ativação do VMO no exercício de agachamento entre homens e mulheres e entre indivíduos atletas e sedentários. A atividade dos músculos VMO e Vasto lateral (VL) foi avaliada através de eletromiografia (RMS)
durante o agachamento com adução e o agachamento com o uso de bandagem. A amostra foi dividida em quatro grupos: indivíduos do sexo masculino sedentários e atletas, e indivíduos do sexo feminino divididas também em sedentárias e atletas. Embora
tenha sido encontrado uma maior ativação do VMO em relação ao VL, com a presente metodologia e variáveis estudadas, não
foi possível demonstrar diferença estatística entre os grupos nos agachamentos com e sem o uso da bandagem. No entanto, este
resultado sugere que a bandagem possa ter um efeito similar ao do VMO. Do mesmo modo não foi possível encontrar diferença
significativa entre os gêneros. Sugere-se a execução de novos estudos aonde outros parâmetros da eletromiografia e estimulação
reflexa sejam abordados, afim de investigar o real papel da bandagem funcional na ativação muscular.
Palavras-chave: músculo quadríceps, atletas, eletromiografia.
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INFLUÊNCIA DA CRIOTERAPIA NO SENSO DE POSICIONAMENTO
ARTICULAR E ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA DOS MUSCULOS
DO TORNOZELO

Miriam Hatsue Takemoto1, Sibele de Andrade Melo Knaut2, Rina Márcia Magnani3

A articulação do tornozelo é uma das mais lesionadas no meio esportivo, por isso estudar os fatores que podem predispor
a lesão é de fundamental importância para os profissionais da saúde. A crioterapia é uma modalidade terapêutica freqüentemente
utilizada no tratamento de lesões musculoesqueléticas agudas sendo que, através da diminuição da temperatura dos tecidos o frio
pode diminuir a dor, o metabolismo e o espasmo muscular, minimizando o processo inflamatório e assim ajudar na recuperação
após o trauma dos tecidos. No entanto, a aplicação do gelo pode diminuir o poder muscular e desempenho funcional, que em
conjunto com o senso de posição do corpo no espaço inadequado pode prejudicar o controle motor da articulação, aumentando
o risco de lesões quando os sujeitos voltam ao treino ou competição. Sendo assim, verificar a influência da crioterapia no senso
de posicionamento articular do tornozelo e atividade mioelétrica, e analisar quanto tempo após a aplicação da mesma é valido,
uma vez que pode se ter um parâmetro de quando os atletas podem retornar ao gesto esportivo com segurança. Para isso o estudo
contou com uma amostra foi composta de 29 participantes divididos em Grupo Atletas (GA) (n=14) e Grupo Sedentário (GS)
(n=15). Ambos os grupos foram avaliados através de biofotogrametria onde foi solicitado que o participante realizasse uma
dorsiflexão máxima seguida de uma plantiflexão máxima e depois, com os olhos fechados, posicionasse na angulação percebida
por ele correspondente a metade entre as posições anteriores; temperatura superficial da pele por meio de um termômetro infravermelho; e atividade eletromiográfica registrada em apoio unipodal com membro inferior dominante durante 30 segundos dos
músculos fibular longo, tibial anterior e sóleo. As avaliações foram repetidas em 4 momentos: pré, logo após, 15 minutos após e
30 minutos após a crioterapia. Esta foi feita na modalidade imersão durante 20 minutos com temperatura entre 4°C a 10°C. Com
isso, pode-se observar que a temperatura superficial da pele reduziu significativamente após a aplicação da crioterapia em ambos
os grupos, com menor temperatura registrada no GS. Contudo, a eletromiografia e a biofotogrametria mesmo que tenham se
alterado não houve diferença estatística significante entre os momentos de avaliação. Portanto conclui-se que o senso de posicionamento articular e a atividade eletromiográfica dos músculos do tornozelo não se alteraram significativamente após a aplicação
da crioterapia no presente estudo.
Palavras-chave: crioterapia, tornozelo, eletromiografia, propriocepção.
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FISIOTERAPIA AQUÁTICA COMO TRATAMENTO COADJUVANTE
PARA PORTADORES DE HEMOFILIA ATENDIDOS NO HEMOCENTRO
DE GUARAPUAVA-PR

Mariana Gato da Silva1, Ana Clara Massarollo1, Erick Álvaro Grencheski1,
Lorena Pohl Fornazari2

A hemofilia é uma doença crônica, ocasionada por um distúrbio na coagulação sanguínea, que tem como consequência a
ocorrência de sangramentos em diversas regiões do corpo. É de caráter hereditário, atingindo principalmente indivíduos do gênero
masculino. Os eventos constantes de hemorragias causam comprometimentos musculoesqueléticos, como limitações de movimentos
articulares, hemartrose, alterações de marcha, e assimetria das forças musculares, o que afeta a qualidade de vida do indivíduo.
Devido às propriedades físicas da água, como densidade, viscosidade, flutuação, empuxo e pressão hidrostática, a Fisioterapia
Aquática busca a diminuição da ação da gravidade sobre o corpo, fornecendo, assim, um ambiente propício à reabilitação de
indivíduos que necessitam de uma redução na descarga de peso nas articulações ou que possuem limitações na terapia em solo.
Os exercícios hidrocinesioterapêuticos resultam na diminuição da dor, no aumento do retorno venoso, no auxílio na expiração,
bem como no fortalecimento da musculatura, tanto dos membros superiores quanto dos inferiores. Após o estabelecimento de
uma parceria entre professores e alunos do Curso de Fisioterapia da UNICENTRO/G, o HEMOCENTRO/GUARAPUAVA, o
26º GAC e o SESC/GUARAPUAVA, os pacientes hemofílicos são atendidos duas vezes por semana, durante 50 minutos, na
piscina aquecida do GRESGA. Os exercícios são iniciados com aquecimento da musculatura de membros superiores e inferiores,
seguido de atividades de flexibilidade muscular, de condicionamento cardiorrespiratório, de independência funcional em meio
líquido, e de fortalecimento muscular, finalizando-se com técnicas de relaxamento. O programa de tratamento teve início em
junho, com a adesão de três pacientes, e, até o presente momento, foi observado fortalecimento muscular global, diminuição dos
quadros álgicos e a redução das hemartroses constantes, além da melhora do equilíbrio e da coordenação motora. Com base nas
observações do aperfeiçoamento da interação dos pacientes nas atividades em meio aquoso, é possível concluir que, por meio de
exercícios aquáticos, o paciente hemofílico desenvolve seu desempenho cognitivo, a força muscular e melhora seu condicionamento cardiovascular, cabendo ainda ressaltar a menor freqüência de crises dolorosas.
Palavras-chave: hidroterapia, hemartrose.
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PERFIL POSTURAL DE UNIVERESITÁRIAS PRATICANTES DE
PILATES DE SOLO

Jussara Paula da Luz1, Cintia Raquel Bim Quartiero2

O Método Pilates foi fundado pelo professor Joseph Pilates (1880-1967) e tem sido bastante difundido nos últimos anos. O
Pilates destina-se a melhorar a flexibilidade e força muscular, consciência postural, coordenação da respiração com o movimento,
melhora do desempenho físico, condicionamento corpo e mente, prevenção de lesões e tratamento de dor osteomuscular crônica.
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética em Pesquisa da Unicentro, por meio do parecer 107554/2012, e as interessadas
assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. Foi selecionado um grupo de universitárias com 16 participantes do sexo
feminino, nas quais foi realizada a avaliação postural através do Instrumento de Avaliação Postural, no mês de setembro de 2012.
As voluntárias ficaram em pé atrás de um cimetrógrafo, com roupas adequadas, e foram avaliadas e fotografadas na visão anterior, lateral e posterior. Dentre as alterações posturais avaliadas cinco delas estavam mais presentes no grupo, as quais foram:
anteroversão pélvica (56,25%), ângulo de Thales assimétrico (50%), hiperlordose lombar (56,25%), elevação do ombro direito/
esquerdo (75%) na vista anterior, e protrusão do ombro (43,75%), na vista lateral. Outros itens avaliados pela ficha apresentaram
alterações em menor porcentagem: inclinação de cabeça (37,5%), rotação de tronco direita/esquerda (18,75%), assimetria das
cristas ilíacas (25%), joelho valgo (18,75%), joelho varo (12,5%), projeção da cabeça para frente (31,25%), retificação cervical
(12,5%), hiperlordose cervical (25%), hipercifose (18,75%), retificação torácica (12,5%), retroversão pélvica (12,5%), escápula
retraída (31,25%), escápula alada (37,5%), escoliose (18,75%), retificação lombar (12,5%), pé plano (37,5%) e pé cavo (6,25%).
Após a avaliação, as universitárias foram divididas em quatro grupos com quatro pessoas, e realizam sessões do Método Pilates
duas vezes por semana, com duração de uma hora cada. Após um período de três meses, será realizada novamente a avaliação
postural, a fim de verificar se houve melhora no padrão postural das voluntárias. Pode-se esperar que, devido as alterações apresentadas pelas avaliadas, o método trará benefícios à postura das praticantes.
Palavras-chave: exercícios de alongamento muscular, fisioterapia, postura, força muscular.
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ANÁLISE DA DEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE PACIENTES
NEUROLÓGICOS

Rafael Aparecido dos Santos1, Cintia Raquel Bim Quartiero2

Após acidentes neurológicos, as pessoas apresentam sequelas que acometem sua independência funcional, impedindo-as de realizarem suas atividades da vida diária (AVDs). Nesse contexto, o presente estudo teve por objetivo avaliar o nível de
dependência funcional de pacientes que sofreram acidentes neurológicos. Para isso, foram entrevistados 15 pacientes no mês de
setembro de 2012, que fazem fisioterapia na Clínica Escola da Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. Os mesmos
foram convidados a responder um questionário de acordo com a escala modificada de Barthel, a qual continha categorias de 1 a
9, respondidas objetivamente pelo paciente ou pelo seu cuidador quando os pacientes apresentavam dificuldades em responder.
Este trabalho faz parte do projeto de extensão Fisioterapia em Saúde Coletiva – promoção e prevenção em saúde, desenvolvido
por discentes do primeiro ano do curso. Como resultados obteve-se que: 14% precisam de assistência em todos os passos para
realização da higiene pessoal; em relação ao banho, 21% dos pacientes são totalmente dependentes de ajuda; 21% precisam de
assistência para a realização de algumas atividades da alimentação, como por exemplo, para cortar os alimentos; em relação ao
toalete, 7% precisam de ajuda em alguns passos; em relação ao ato de subir escadas, 21% apresentam total incapacidade; para o
ato de se vestir, 14% necessitem de ajuda mínima, para fechar o zíper, por exemplo; para a questão do controle esfincteriano da
bexiga, encontrou-se que 21% tem frequentes acidentes ocasionais; em relação ao intestino, 21% apresentam acidentes ocasionais;
em relação a deambulação, 29% dos pacientes são independentes mas necessitam de auxílio em algumas ocasiões. Por meio desses
resultados conclui-se que os pacientes neurológicos necessitam de cuidado especial para que possam, aos poucos, recobrar sua
independência para realização das atividades diárias, onde a fisioterapia tem papel fundamental.
Palavras-chave: problemas neurológicos, dependência, Índice de Barthel
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QUANTIDADE EFETIVA DE ATENDIMENTOS NA CLÍNICA ESCOLA
DE FISIOTERAPIA DA UNICENTRO PELOS ESTAGIÁRIOS DE
NEUROLOGIA (GRUPO G) NO PERÍODO DE 15/08/2012 A 05/10/2012
NO TURNO DA MANHÃ

Luciane Mila Haag1

A Clínica Escola de Fisioterapia da Unicentro, na cidade de Guarapuava Paraná, realiza atendimentos fisioterapêuticos, através
de seus estagiários do último ano de Fisioterapia para a população em geral. O estágio em Neurologia é apenas um segmento de
atendimento dentro da Clínica Escola de Fisioterapia da Unicentro, a mesma ainda comporta o Estágio em Ortopedia, o atendimento de Professores Plantonistas e vários projetos de Extensão e Pesquisa. Durante a realização do estágio em Neurologia, que
se estendeu de 15 de agosto de 2012 a 5 de outubro de 2012, descontados os recessos, feriados, horários de estudo e dois dias de
greve, a capacidade de atendimento para esses 34 dias foi calculada em 520 sessões de fisioterapia. Para o cálculo da quantidade
efetiva de atendimentos durante o período citado, como recurso estatístico foi utilizada uma representação tabular numérica dos
dados com o objetivo de facilitar a compreensão e a interpretação da análise pretendida. O estágio em Neurologia para o período,
comportou 4 estagiários pertencentes ao Grupo G, que responderiam pelo atendimento de 4 pacientes por dia. Do total de 520
(100%) dos horários disponibilizados, 479 (92,11%) dos mesmos foram preenchidos através de agendamento prévio. Devido ao
não comparecimento dos pacientes agendados, foram realizados efetivamente 355 (74,11%) atendimentos no período citado. Do
total de atendimentos que estavam previstos para os estagiários do Grupo G no período citado, ou seja, 520 atendimentos, 68,26%
foram realizados efetivamente. O número de atendimentos efetivos só não foi maior devido à falta dos pacientes em seus horários
previamente agendados. Portanto, os resultados da pesquisa sugerem que uma nova pesquisa seja realizada para apurar o que pode
estar colaborando para que os pacientes faltem tanto às sessões de fisioterapia na Clínica Escola, percentual este representado
por 31,74%. Mesmo com um índice preocupante de falta dos pacientes à suas sessões de fisioterapia, os resultados encontrados
demonstram a grande capacidade de atendimento da Clínica Escola de Fisioterapia da Unicentro e reforçam a importância deste
tipo de atendimento para a população guarapuavana.
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FISIOTERAPIA AQUÁTICA COMO TRATAMENTO EM PACIENTES
COM OSTEOARTROSE DE JOELHO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ana Carolina Stella Santos1, André Bordinhão Barreto1, André Luis Vargas1, Lorena Pohl Fornazari2

A osteoartrose (OA) é uma patologia reumática de alta incidência na população adulta, associada à rigidez articular, deformidades ósseas e à perda da função normal, que acomete principalmente mulheres entre a quarta e quinta décadas de vida. Uma
OA de joelho pode levar a alterações físicas e até sociais, e sua incidência é muito elevada em nosso meio. É responsável pela
incapacidade laborativa em 15% da população adulta do mundo e, no Brasil, ocupa o terceiro lugar na lista dos segurados da
Previdência Social que recebem auxílio-doença, ou seja, 65% das causas de incapacidades, estando atrás somente das doenças
cardiovasculares e mentais. A dor está presente ao redor desta articulação, com irradiações, ou não, para a região anterior da coxa
ou para o tornozelo. A fisioterapia aquática, por meio das propriedades físicas da água, principalmente da flutuação, possibilita a
realização de exercícios que, em solo, são mais difíceis de serem executados. O objetivo desse estudo foi verificar, através de uma
revisão da literatura existente sobre o tema, a eficácia da fisioterapia aquática como forma de tratamento em pacientes portadores
de osteoartrose de joelho. Os artigos científicos foram procurados nas bases de dados Medline, Lilacs e PubMed, utilizando-se
os descritores: cinesioterapia, fisioterapia aquática, osteoartrose de joelho, (kinesiotheraphy, aquatic physical therapy, knee osteoarthritis). Para esse estudo foram analisadas 10 referências no total, entre livros e artigos científicos, os quais apontaram que
a fisioterapia aquática promove melhora do quadro álgico, da funcionalidade, e, consequentemente, da qualidade de vida dos
pacientes portadores de AO de joelho. Portanto, comprovou-se que a fisioterapia aquática é uma alternativa bastante eficaz para
o tratamento de pacientes portadores de osteoartrose de joelho.
Palavras-chave: fisioterapia aquática; osteoartrose de joelho; cinesioterapia.
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ÍNDICE DE INDIVÍDUOS COM AMPUTAÇÕES TRAUMÁTICAS
ATENDIDOS PELA FISIOTERAPIA ATRAVÉS DO “SERVIÇO DE
REABILITAÇÃO FÍSICA DA UNICENTRO – PROJETO ÓRTESE E
PRÓTESE

Thais Ferreira de Paula1, Vanessa Cristina Novak 2

A palavra amputação significa perda ou retirada de um membro por traumatismos e/ou doenças. As principais causas das
amputações são as necroses, consequentes de doença vascular periférica, má formação congênita, traumas, lesões por esmagamento, tumores, infecções. As amputações traumáticas de membros inferiores acometem principalmente adolescentes e adultos
jovens, com menos de 50 anos, os quais estão mais expostos aos acidentes de trabalho e acidentes de trânsito. As amputações
de membros inferiores por causa vascular acometem cerca de 80% dos indivíduos e ocorre principalmente acima de 60 anos. Já
as amputações traumáticas de membros superiores acometem principalmente homens entre os 15 e 45 anos e são provocadas na
maioria das vezes por acidentes de trabalho, em 75% dos casos. Diante do número considerável de amputações por trauma, este
trabalho tem como objetivo realizar um levantamento do índice de indivíduos amputados que são atendidos pela Fisioterapia
através do “Serviço de Reabilitação Física da UNICENTRO – Projeto Órtese e Prótese“, do período de janeiro de 2011 a julho de
2012. A Fisioterapia atendeu 36 indivíduos amputados de membro inferior, no qual 15 destes foram por causa traumática. O sexo
masculino prevaleceu entre os atendimentos com 66,66% dos casos. A média de idade entre as amputações traumáticas foi de 47
anos (±19,22). As amputações transfemurais representaram cerca de 66% dos casos, sendo 70% do sexo masculino, com idade
média de 42,42 anos e 30% do sexo feminino, com idade média de 56 anos. As amputações traumáticas transtibias foram encontradas em 20% dos casos, sendo 100% do sexo masculino, com idade média de 58,33 anos. As amputações bilaterais traumáticas
com 6,66%, representado apenas por um individuo do sexo masculino, com idade de 47 anos. Além disso, amputações do tipo
Syme apareceu em 6,66% dos casos, sendo representado também por um indivíduo do sexo masculino, com 21 anos de idade.
Portanto, além da intervenção fisioterapêutica se faz necessário a conscientização da população para prevenir esses acidentes que
tem por consequência as amputações traumáticas.
Palavras-chave: amputações traumáticas, acidentes, fisioterapia.
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EFETIVIDADE DO TRATAMENTO CONVENCIONAL DO EQUILÍBRIO
E DA POSTURA COMPARADO AO TRATAMENTO COM NINTENDO
WII EM CRIANÇAS SAUDÁVEIS

Kamylla Stadler1, Patricia Pacheco Tyski Suckow2, Sibele de Andrade Melo Knaut2

Contextualização: Novos recursos terapêuticos vêm ganhando espaço dentro da área da fisioterapia. Fugindo do tratamento
convencional, o Nintendo Wii tem se destacado, por oferecer melhora do equilíbrio e correções posturais. Objetivo: Verificar o
efeito do tratamento por realidade virtual no equilíbrio e postura de crianças hígidas. Métodos: A amostra foi composta por vinte
crianças saudáveis (± 12 anos), de ambos os sexos, separadas em 2 grupos sendo estes: 1) grupo tratamento convencional; 2) grupo
tratamento Nintendo Wii. As crianças foram avaliadas quanto a postura e equilíbrio. O tratamento consistiu em dois atendimentos
semanais, cada atendimento com duração de 15 minutos, durante três semanas. O tratamento com reabilitação virtual foi realizado
através da plataforma Wii Balance Board da Nintendo. O tratamento convencional utilizou uma tábua proprioceptiva lateral. Para
a análise estatística foi utilizado o programa SPSS versão 19.0 for Windows. Resultados: Os resultados demonstraram melhoras
significativas no equilíbrio, e isto, em ambos os grupos. Em relação a postura, houve melhora significativa na vista posterior da
EIPS somente para o grupo tratamento convencional e na vista anterior do ombro apenas para o grupo tratamento com o Nintendo
Wii. Conclusões: Mesmo sendo às crianças incluídas neste estudo saudáveis e não apresentarem nenhuma alteração do equilíbrio,
o tratamento fisioterapêutico considera-se efetivo, pois foi observado melhora nos dois grupos. Porém, novos estudos, com maior
amostragem e indivíduos com alterações de equilíbrio e postura, devem ser realizados para averiguar o real efeito da terapia por
realidade virtual e se esta intervenção possui superioridade em relação ao tratamento convencional.
Palavras-chave: equilíbrio postural, correções posturais, realidade virtual, nintendo wii.
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EFICÁCIA DA AURICULOTERAPIA PARA OS SINTOMAS DE
GASTRITE – RELATO DE CASO

Juliana Lima Valério1, Janaina Paula Aroca2

A auricoloterapia é uma tecnica semelhante à acupuntura, é um sistema de diagnóstico e tratamento onde se baseia em
normalizar a disfunção do organismo através da estimulação de pontos localizados no pavilhão auricular. A estimulação de um
ponto reflexo na orelha se propõe a afetar o orgão associado a esse ponto e assim pode aliviar os sintomas da patologia distante,
com uma duração de confiança. Nesse contexto, várias condições álgicas e patologias podem ser tratadas por auriculoterapia,
entre elas, a gastrite. A gastrite é uma doença que tem por característica a inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste as
paredes internas do estômago, e vários fatores podem desencadear a doença, por exemplo, a ansiedade, estresse físico ou psíquico,
medicamentos, entre outros. No entanto, este estudo teve por objetivo aplicar auriculoterapia em uma jovem do sexo feminino
com 20 anos de idade e com diagnóstico de gastrite leve e avaliar sua eficácia nos sintomas da doença. O estudo teve duração de
oito semanas sendo realizada uma sessão a cada sete dias. Os pontos utilizados neste tratamento foram: Shen Men, Estômago,
Fígado, Baço e Ansiedade. Para a aplicação foram utilizadas sementes de mostarda e esparadrapo da marca Cremer, algodão e
álcool. A paciente foi orientada a estimular os pontos pelo menos 3 vezes ao dia. O tratamento apresentou resultado positivo pois,
observou-se que a partir da quarta sessão os sintomas de gastrite começaram a desaparecer. Aassim, até a ultima sessão, a paciente
relatou que não apresentou mais os sintomas de gastrite, indicando que os pontos utilizados no tratamento permitiram o reequilibrio
energético do organismo da paciente, que no caso da gastrite foi direcionado para a região do estômago. Sendo assim, podemos
concluir que a auriculoterapia é uma forma de tratamento eficaz para a gastrite melhorando os sintomas e proporcionando uma
melhor qualidade de vida ao indivíduo.
Palavras-chave: auriculoterapia, gastrite, fisioterapia, tratamento.
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EFICÁCIA DA AURICULOTERAPIA PARA CESSAÇÃO DO
TABAGISMO– RELATO DE CASO

Laysa Fernanda Zerbinatti1, Janaina Paula Aroca2

O tabagismo é considerado um problema de saúde pública, pois é uma das principais causas preveníveis de morte em todo
o mundo. A Organização Mundial de Saúde considera o tabagismo como uma pandemia, pois atualmente existem cerca de 1,3
bilhões de fumantes no mundo, sendo que, um bilhão do sexo masculino e o restante do sexo feminino (MENEZES, 2004; THE
WORLD BANK AND HEALTH ORGANIZATION, 2000). A dependência causada pelo fumo é resultado das propriedades psicoativas da nicotina, além da dependência física, há casos de dependência psicossociais (CARMO; ANDRÉS-PUEYO; LÓPEZ,
2005; TOMKINS, 1966; ZBIKOWSKI; SWAN; MCCLURE, 2004; CURRIE 2004; SÁNCHEZ-JONHSEN; AHLWALIA.;
FITZGIBBON et al, 2006). Alguns fatores também dificultam a cessação de fumar, que são baixa motivação, síndrome de abstinência, grau de dependência, doenças psiquiátricas e alterações no peso corporal (REICHERT; ARAÚJO; GONÇALVES et
al, 2008). A auriculoterapia foi um dos tratamentos encontrados para a cessação do hábito de fumar, é uma terapia vinculada a
estímulos de pontos na orelha, desencadeando reações sobre o órgão macroscópico. Essa técnica é realizada através da inserção
de agulhas, sementes, sondas no pavilhão auricular, sendo que o diagnóstico é realizado através da observação do pavilhão, como
coloração, textura e sensibilização nos pontos correspondentes aos locais específicos do corpo (ARAÚJO; PINTO; ZAMPAR,
2006; PORTAL EDUCAÇÃO, 2009; SOUZA 2007). Este trabalho teve como objetivo o experimento da auriculoterapia em um
paciente do sexo feminino, 25 anos de idade, tabagista há 4 anos. A paciente relatou ansiedade, nervosismo e vontade de fumar.
Os pontos utilizados foram Shen Men, Fígado, Baço, Coração e Ansiedade. As sementes de mostarda foram usadas para essa
técnica e foi orientada a paciente a estimular os pontos pelo menos 3 vezes ao dia, por 8 semanas consecutivas, sendo que a cada
semana eram trocadas as sementes. O resultado encontrado no experimento foi positivo, pois observou-se que na quinta sessão
de auriculoterapia a vontade de fumar da paciente diminuiu de 10 cigarros ao dia para 6 cigarros ao dia.
Palavras-chave: auriculoterapia, tabagismo, saúde publica
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PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA ESCOLA
DE FISIOTERAPIA DA UNICENTRO PELOS ESTAGIÁRIOS DE
NEUROLOGIA (GRUPO G) NO PERÍODO DE 15/08/2012 A 05/10/2012
NO TURNO DA MANHÃ
Luciane Mila Haag1

Para o presente estudo foi realizada uma análise estatística descritiva através de variáveis quantitativas e qualitativas discretas
com o objetivo de realizar um levantamento sobre o perfil dos pacientes atendidos pelos estagiários de Neurologia do 4° ano do
Curso de Fisioterapia (Grupo G), na Clínica Escola de Fisioterapia da Unicentro, na cidade de Guarapuava, no Paraná, no período
de 15 de agosto de 2012 a 5 de outubro de 2012, no turno da manhã. Os dados foram percebidos, avaliados e quantificados através
de uma análise exploratória e organizados de forma descritiva em uma de tabela de frequência organizada no aplicativo Excel
para sintetizar os valores e possibilitar uma visão global e clara da variação da amostra em grandeza percentual. Para as variáveis
quantitativas socioeconômicas: sexo, idade, atividade profissional, estado civil e nível de escolaridade, a análise exploratória
dos dados utilizada foi a modalidade descritiva por média aritmética ponderada. Os dados relativos à atividade profissional e à
escolaridade foram descartados da pesquisa por serem insuficientes, falta de 24,13% e 62,16% das informações, respectivamente.
Quanto à variável qualitativa do diagnóstico clínico, o cálculo da moda foi realizado. Ao todo foram analisados 38 prontuários de
pacientes e um paciente foi excluído da amostragem por seu diagnóstico ser ortopédico. Dos 37 prontuários analisados, 43,24%
são mulheres e 56,75% são homens. Quanto à idade, 21,05% são jovens (0-19 anos); 50% são adultos (20-59 anos) e 28,94% são
idosos. Da população total, 36,84% são solteiros, 44,73% são casados, 10,52% são viúvos e 5,26% são divorciados. Com relação
ao diagnóstico clínico, o diagnóstico modal entre os jovens foi a presença de Paralisia Cerebral. Entre os adultos, o diagnóstico
modal foi a Lesão Medular. Entre os pacientes idosos, todos apresentaram diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral. A falta de
informações sobre atividade profissional e a escolaridade nos prontuários desperta a importância do preenchimento completo dos
prontuários durante a avaliação, pois os mesmos configuram uma documentação essencial para qualquer levantamento estatístico. Mesmo assim, um perfil básico sobre a população observada pode ser desenvolvido e o fato que mais chamou a atenção é
a incidência do diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral entre os pacientes idosos, perfazendo um total de 100% dos casos, o
que sugere uma pesquisa subsequente, com uma amostragem maior para uma análise mais aprofundada.
Palavras-chave: pacientes, neurologia, perfil.
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USO DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA PARA
REDUÇÃO DA DOR EM PACIENTES ONCOLÓGICOS

Carolina Orsi Vieira1, Patricia Pacheco Tyski Suckow2

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças caracterizadas pelo crescimento maligno de células que
invadem os tecidos e órgãos, podendo migrar para regiões distantes do corpo. Em todo o mundo, cerca de 20 milhões de pessoas
sofrem de dor oncológica. Sendo assim, os objetivos do presente estudo foram avaliar o uso da estimulação elétrica nervosa
transcutânea (TENS) para redução da dor e analisar melhora na qualidade de vida em pacientes oncológicos. Participaram desta
pesquisa pacientes relatando dor e apresentando diagnóstico de câncer do Ambulatório de Oncologia do Hospital de Caridade
São Vicente de Paulo, na cidade de Guarapuava-PR. A amostra foi constituída de 10 pacientes oncológicos, de localização variável, todos submetidos a 10 sessões com a TENS no local do corpo com maior limitação álgica. Todos responderem a uma ficha
de avaliação e utilizou-se da Escala Comportamental em cada uma das intervenções, para análise das características da dor. Os
resultados mostraram diferença estatística significante entre o valor do grau da dor no atendimento inicial e na última sessão.
Conclui-se que a aplicação da TENS como recurso terapêutico é importante para redução do quadro álgico ocorrendo concomitantemente melhora na qualidade de vida dos pacientes oncológicos.
Palavras-chave: TENS, dor, pacientes oncológicos.
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO ULTRASSOM TERAPÊUTICO NA DOR
ARTICULAR EM RATOS WISTAR.

Camila Mayumi Martin Kakihata1, Giovanni Ribeiro Bernardino1, Gladson Ricardo Flor Bertolini1, Tatiane KamadaErrero1

O ultrassom, agente físico amplamente utilizado na prática clínica, apresenta efeitos que podem ocorrer por aumento de
temperatura, via cavitação e corrente acústica. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do ultrassom terapêutico no
tratamento da dor articular. Para a realização do estudo foram utilizadas 12 ratas da linhagem Wistar, divididas em dois grupos,
o Grupo Placebo (GPL, n=6) composto por animais não tratados, mas submetidos à indução de hiperestesia no joelho direito e
o Grupo Ultrassom (GU, n=6) tratados com ultrassom terapêutico (1 MHz, 0,4 W/cm²). Para produzir a hiperestesia foi injetado
no espaço articular tíbio-femoral 100 µl de solução de formalina 5%. A dor foi avaliada por filamento de Von Frey digital, antes
(avaliação 1), 15 (avaliação 2) e 30 (avaliação 3) minutos e 1 (avaliação 4) hora após a indução, com aplicação na face medial da
articulação tíbio femoral e na região plantar, ambos no membro posterior direito. Para o limiar de retirada na aplicação do filamento nos joelhos foi possível notar que o GU retornou aos valores basais, assim como, na avaliação 4 o GU apresentou valores
maiores que o placebo. Para o limiar de retirada na superfície plantar, GU apresentou retorno dos valores basais em AV4. Na
avaliação 3 havia um limiar significativamente menor em GPL ao comparar com o GUS (p<0,05). A partir dos resultados obtidos
concluiu-se que o ultrassom terapêutico apresentou efeitos significativos no tratamento da dor articular.
Palavras-chave: terapia por ultrassom, dor articular.
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METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA
FORMAÇÃO DE FISIOTERAPEUTAS

Lilian Oliveira de Oliveira1, Mônica Rosa Zeni2

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Fisioterapia preconizam a progressiva autonomia intelectual com um
currículo orientado para o desenvolvimento de habilidades e competências profissionais, sendo a participação ativa do profissional
em formação essencial ao processo de ensino-aprendizagem. Diferentemente do método pedagógico tradicional, o método ativo
valoriza a vivência prática e a interliga com a teoria, pois o docente problematiza, incentiva e norteia a busca ativa do conhecimento pelo aluno. Com base neste contexto, o presente estudo embasado em referências bibliográficas, conteúdos abordados
nas aulas da disciplina de Docência no Ensino Superior e observações da prática pedagógica de docentes de cursos de graduação
em Fisioterapia, apresenta como objetivo buscar aproximações das observações aos aspectos teóricos de referência para práticas
pedagógicas denominadas metodologias ativas de aprendizagem. Após prévio consentimento, foram observados dois professores
de cursos de graduação em Fisioterapia de instituições pública e privada da cidade de Santa Maria. Os registros das observações
foram livres, baseados na análise do processo pedagógico. Dentre os aspectos mais relevantes observados estavam as propostas
metodológicas de ensino, as evidências de integração/interação docente-discente e as reações dos estudantes aos métodos propostos. Características estas presentes nas propostas pedagógicas dos dois professores, os quais utilizavam metodologias ativas
de aprendizagem no desenvolvimento da disciplina e estágio, sendo visualizadas diversas situações que ajudaram a compreender
a ideologia que fundamenta a prática pedagógica usada para a formação de profissionais Fisioterapeutas com competências e
habilidades preconizadas nas diretrizes. Assim, a urgente necessidade de mudança e ressignificação dos discursos, dos objetos
de estudo e da finalidade da formação, indicam que a docência na Fisioterapia não pode ser discutida simplesmente em termos
técnicos ou assumir um caráter institucional. Os docentes devem problematizar as concepções de docência e formação com base
na bibliografia científica e em suas práticas pedagógicas.
Palavras-chave: metodologias ativas; ensino-aprendizagem; fisioterapeutas.
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EFEITOS DA CINESIOTERAPIA LABORAL SOBRE AS QUEIXAS
OSTEOMUSCULARES EM UM GRUPO DE TRABALHADORES DO
SETOR LOJISTA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RS.

Lilian Oliveira de Oliveira1, Mônica Rosa Zeni2, Talita Barão de Avila3

Muitas situações de trabalho requerem posturas que devem ser mantidas por um longo período de tempo, como a postura
em pé, a qual é uma causa direta de dores e desconfortos. A Fisioterapia na Saúde do Trabalhador utiliza a cinesioterapia laboral
como uma forma de intervenção para prevenir e reduzir as dores e os desconfortos no trabalho. Este estudo objetiva investigar
os efeitos da cinesioterapia laboral sobre a intensidade e a localização das queixas osteomusculares em trabalhadores do ramo
lojista no município de Santa Maria, RS. Participaram deste estudo sete trabalhadores do setor lojista que realizam suas atividades na posição ortostática. Utilizou-se o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO) para a coleta dos dados.
O programa de cinesioterapia laboral foi aplicado em um período de quatro semanas, totalizando 22 intervenções. Os resultados
mostraram que as queixas de dor osteomuscular prevalentes no período que antecedeu a intervenção são referentes à região cervical e aos tornozelos/pés (57,14%), à cabeça (42,85%), à região lombar, aos punhos/mãos, aos dedos e aos ombros (28,57%).
Após a aplicação do programa de cinesioterapia laboral houve uma redução de 100% nas queixas osteomusculares quanto à dor
na região dos ombros, dos punhos, das mãos, dos dedos e lombar. Os resultados sugerem que o programa de cinesioterapia laboral
em grupo pode ser utilizado como uma ferramenta eficaz na redução de queixas de dor osteomuscular, promovendo bem-estar
aos trabalhadores participantes.
Palavras-chave: saúde do trabalhador; postura em pé; queixas osteomusculares; cinesioterapia laboral; setor lojista.
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EFEITOS DE UMA ALIMENTAÇÃO ALCALINA E D-LIMONENO EM
PACIENTES COM CÂNCER

Michele Aparecida Marques1, José Luis Pimentel do Rosário2

O câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado que leva a uma massa de células chamada neoplasia
ou tumor (Muller, Scortegagna e Moussalle, 2011). Esta revisão tem por objetivo verificar a ação do d-limoneno em pacientes
oncológicos. Trata-se de uma pesquisa realizada nas bases de dados Pubmed e SciELO, utilizando as palavras chaves, limão,
d-limoneno, alimentação alcalina e câncer. Para Trucom (2004), a qualidade de vida de uma célula está diretamente relacionada
ao pH do sangue que a irriga. Qualquer diminuição no pH do sangue, ira refletir-se na desvitalização das células. A causa mais
típica desta situação metabólica é a ingestão freqüente de alimentos que acidificam rapidamente o sangue: açúcar, carnes, frituras,
congelados etc. Os monoterpenos são as menores moléculas dos óleos essenciais e é obtido principalmente do sumo das cascas
das frutas cítricas. De acordo com Lopes (2011), o monoterpeno presente em maior quantidade nestes óleos é o d-limoneno. O
uso do limão estimula a produção de carbonatos e bicarbonatos salinos no organismo, promovendo a neutralização da acidez dos
líquidos corporais. Efetivamente, apesar de no estado livre ter como princípio ativo o poderoso ácido cítrico, este, em contato com
o meio celular no interior do nosso organismo, é oxidado e complexado durante a digestão e comporta-se como um alcalinizante
suave, ou seja, um neutralizante da acidez interna, Trucom (2004). Vários estudos realizados demonstraram que o d-limoneno
age aumentando a atividade de uma enzima desintoxicante dos carcinógenos do corpo, a glutationa S-transferase. Aumentando
os níveis de atividade desta enzima, aumenta a sua eficiência em desintoxicar o corpo das substâncias causadoras de cancro, o
que acaba por contribuir na prevenção e tratamento desta doença, Lopes (2011). Também demonstrou uma ação preventiva na
indução do cancro mamário tanto nos estágios de formação quanto de progressão da doença. Observou-se que este monoterpeno
também causou a completa regressão da maioria dos cancros mamários em ratos quando ingerido e que agiu especialmente na
rediferenciação dos tumores malignos para benignos, Lopes (2011). O d-limoneno demonstrou uma ação relevante, tanto na
prevenção, como na regressão de alguns tumores, muitos estudos ainda são necessários, para que encontre-se uma maneira de
melhorar a vida dos pacientes.
Palavras-chave: câncer, d-limoneno, alcalinização
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PLETISMOGRAFIA POR DESLOCAMENTO DE ÁGUA – UMA OPÇÃO
NA AVALIAÇÃO DE EDEMAS

Camila Lazarin Gallina1, Aline Cristina Carrasco2

A quantificação precisa da severidade e extensão de edema dos membros é necessária antes e após a intervenção fisioterapêutica para avaliar a eficiência do tratamento. A volumetria é considerada padrão-ouro para essas mensurações e essa técnica é
baseada no princípio de Arquimedes, que determina que um objeto imerso na água desloca uma quantidade de líquido semelhante
ao volume daquele objeto. O objetivo desse trabalho foi construir um aparelho de pletismografia por deslocamento de água e efetuar
sua validação. Sua elaboração baseou-se no modelo utilizado por Guirro e Guirro (2004), e consiste em um recipiente cilíndrico
cheio de água, fechado em uma das extremidades com 73 cm de altura, 25 cm de diâmetro e capacidade total de 30 litros, acoplado
a um recipiente coletor graduado em mililitros. A validação constou de uma voluntária, que teve ambos os membros superiores
aferidos por 20 pessoas diferentes, que à orientaram da mesma maneira quanto ao posicionamento e anotaram em planilha os
valores das medidas. Após as mensurações, os dados foram analisados pelo teste estatístico t de student pareado com p ≤ 0,05. Os
resultados não apresentaram diferenças estatísticas significativas entre os avaliadores, validando assim a fidedignidade da leitura
das medições pelo equipamento. Conclui-se então, que o equipamento de pletismografia por deslocamento de água, desenvolvido
pela equipe pesquisadora é eficiente para mensurações de volumetria de membros superiores.
Palavras-chave: volumetria, edemas, fisioterapia.
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ANÁLISE COMPARATIVA DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM
IDOSOS PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA REGULAR E IDOSOS
NÃO PRATICANTES, ATRAVÉS DA MANOVACUOMETRIA

Luana Rogenski Ferreira1, Patricia Pacheco Tyski Suckow2

Durante o processo de envelhecimento, os músculos respiratórios apresentam redução de força, o que pode afetar a capacidade funcional e está diretamente relacionada com a prática de atividade física. Sendo assim, o objetivo do estudo foi analisar
comparativamente a força muscular respiratória em idosos praticantes de atividade física e idosos não praticantes, através da
manovacuometria. Quarenta pacientes geriátricas da Unati (Universidade Aberta à Terceira Idade) e do Cia Bonsucesso foram
submetidos a uma avaliação do nível de capacidade funcional através do questionário Perfil de Atividade Humana (PAH) e avaliação da força dos músculos respiratórios por meio da manovacuometria. Os dados obtidos foram analisados por meio do Teste
de Shapiro-Wilk para verificação da distribuição dos dados. Para a comparação entre os dois grupos, Grupo 01 (G1: praticante
de atividade física regular) e Grupo 02 (G2: não praticante) foi utilizado estatística descritiva de média e desvio padrão para
idade, Pressão Inspiratória Máxima (PImáx) e Pressão Expiratória Máxima (PEmáx) obtida, PImáx e PEmáx prevista e PAH.
Para comparar as médias da PEmáx e PImáx e PAH entre os grupos foi realizado o Teste de Mann Whitney. Para comparação
dos valores obtidos das pressões inspiratórias e expiratórias com os valores previstos, foi aplicado o teste de Wilcoxon. Valores
de p<0,05 indicaram significância estatística. Os resultados mostraram diferenças significativas de força muscular respiratória
entre grupos. Conclui-se que as idosas praticantes de atividade física regular apresentam uma melhor força muscular respiratória
comparada àquelas que não praticam.
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UMA REVISÃO DA COMORBIDADE PATOLÓGICA NA DEPRESSÃO

Thais Fernanda Ienke1, Lilian Oliveira de Oliveira2

Depressão é uma condição médica crônica e recorrente, que pode levar a um comprometimento da saúde física, com consequente diminuição da qualidade de vida e bem estar. Estima-se que atinge, em média, de 3 a 5% da população geral, porém o
índice se torna maior nas populações clínicas, chegando a 5 a 10% em pacientes ambulatoriais e 9 a 16% em pacientes internados,
sendo que apenas 35% destes doentes são diagnosticados e tratados adequadamente. Comorbidade é um termo utilizado para definir o paciente que possui uma determinada doença coexistente à outra. A ocorrência de patologias físicas junto a depressão pode
piorar diversos fatores relacionados à saúde do paciente. Procedeu-se a pesquisa nos indexadores eletrônicos LILACS e SciELO,
visando à identificação de artigos com as seguintes palavras-chave: depressão, comorbidade; excluindo artigos relacionados exclusivamente ao tratamento da depressão e/ou da patologia coexistente. A comorbidade de doenças físicas com a depressão pode ser
vista de duas maneiras: a depressão antecipa a ocorrência de doenças crônicas ou estas doenças exacerbam sintomas depressivos.
O diagnóstico de depressão torna perceptível alguns sintomas físicos inexplicáveis além de triplicar os custos médicos, porém o
tratamento bem sucedido da depressão diminui dias de incapacitação ao paciente. Estudos recentes descreveram maior risco de
mortalidade em pacientes idosos com doenças crônicas associadas a sintomas depressivos. Outro estudo complementa que alguns
sintomas podem vir relacionados, como indecisão, insônia, baixa auto-estima, desesperança, pensamentos de morte e planejamento
suicida. Torna-se imprescindível o diagnóstico precoce da depressão, bem como o conhecimento da patologia e seus riscos por
todos os profissionais da saúde, para que possam tomar parte efetiva no processo tratamento que deve ser instituído o mais breve
possível a fim de evitar quaisquer consequências.
Palavras-chave: depressão, comorbidade, patologia.
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AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA
E ULTRASSOM TERAPÊUTICO NA DOR ARTICULAR EM RATOS
WISTAR.

Autores: Giovanni Ribeiro Bernardino¹, Josinéia Gresele Coradini¹, Thiago Fernando Mattjie¹, Ana Luiza Peretti¹, Gladson Ricardo Flor Bertolini¹

Tanto o ultrassom terapêutico quanto o laser de baixa potência são ferramentas utilizadas para o controle da dor musculoesquelética, apesar de controvérsias a respeito de seus efeitos. A literatura é pobre e também apresenta resultados controversos sobre
possíveis efeitos cumulativos da associação de técnicas. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos antinociceptivos do
laser de baixa potência associado ao ultrassom terapêutico. Foram utilizadas 12 ratas Wistar, divididas em: Grupo Placebo (GPL,
n=6) – composto por animais submetidos à indução de hiperestesia no joelho direito, e não tratados e o grupo Laser + Ultrassom
(GL+US, n=6) – tratadas com as duas técnicas. Para produzir a hiperestesia foi injetado no espaço articular tíbio-femoral 100 µl de
solução de formalina 5%. A qual foi avaliada (AV) por filamento de Von Frey digital, antes avaliação (AV1), 15 (AV2) e 30 (AV3)
minutos e 1 (AV4) hora após a indução. Na comparação entre os grupos, para o limiar de retirada quando o filamento foi aplicado
nos joelhos, não foi possível observar uma melhora significativa. Comparado entre as avaliações dentro do grupo tratado foi observado uma melhora. No limiar de retirada na superfície plantar houve um retorno aos valores basais na avaliação AV4. A partir
dos resultados concluiu-se que a associação das técnicas de tratamento mostraram resultados positivos para a diminuição da dor.
Palavras-chave: medição da dor, terapia a laser de baixa intensidade, terapia por ultrassom
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EFEITO CICATRICIAL DO EXTRATO DE CALENDULA OFFICINALIS
L. ASSOCIADO À APLICAÇÃO DO ULTRASSOM TERAPÊUTICO EM
FERIDAS INDUZIDAS EM PELE DE RATOS

Patricia Pacheco Tyski Suckow1

A cicatrização constitui um conjunto dinâmico de alterações teciduais, importantes na manutenção da integridade do organismo e surge como resposta a uma agressão tecidual. O Ultrassom Terapêutico (UST) é um recurso que promove a aceleração
da cicatrização das lesões, a contração da ferida, a reepitelização tecidual, uma melhor organização da membrana extracelular e
um menor processo inflamatório local. A fonoforese é a aplicação tópica, via Ultrassom de fármacos pela camada externa da pele
para tecidos subjacentes, e dentre vários se optou pelo gel de Calendula officinalis L. a 10%. A Calendula é um fitoterápico que
apresenta atividade cicatrizante empregada popularmente no tratamento de lesões. Sendo assim, o objetivo do estudo foi avaliar
os efeitos terapêuticos do Ultrassom com frequência de 3MHz no modo pulsado e intensidade de 0,5W/cm2 associado ao gel de
Calendula Officinalis L. na cicatrização de feridas induzidas em ratos da linhagem Wistar. Foram utilizados 90 animais, divididos
em 4 grupos: Grupo Controle (G1), Grupo Tópico com Calendula (G2), Grupo Ultrassom Terapêutico (G3) e Grupo Ultrassom
Terapêutico aplicado com gel de Calendula (G4), e subdivididos em 3, 7 e 21 dias de tratamento. Os fragmentos de pele foram
corados com Hematoxilina Eosina e Picrosirius e analisados em microscopia óptica. Houve diferenças na formação de colágeno
em derme e epiderme, sem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos tratados, mas as análises qualitativas (macroscópica) indicaram uma estimulação mais acentuada no grupo que recebeu a associação do Ultrassom Terapêutico com o Gel
de Calendula officinalis L. (G4). Os resultados da análise macroscópica sugerem que o efeito da associação de UST e calêndula
pode potencializar a reparação tecidual em lesões de menor profundidade. Estudos futuros com ampliação do período de análise
podem ser úteis para esclarecer ocorrência de neocolagenase em 28 e 36 dias.
Palavras-chave: ultrassom terapêutico, cicatrização de feridas, calêndula, fonoforese.
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ESTUDO DOS EFEITOS ANTIONOCICEPTIVOS DA SACAROSE E DO
EXTRATO AQUOSO DA CORDYLINE DRACAENOIDES KUNTH APÓS
INDUÇÃO DE HIPERALGESIA POR CAPSAICINA EM MODELOS
EXPERIMENTAIS.
Larissa Gulogurski Ribeiro1, Ivo Ilvan Kerppers2

A dor é uma experiência desagradável que acomete quase todas as pessoas, tornando-se um dos principais motivos que as
levam a procurar atendimento médico. Sob evidências de que substâncias doces, como a sacarose, podem aumentar as propriedades analgésicas de opióides endógenos aliviando a sensação de dor por meio da indução do processo de antinocicepção, e de
que a Cordyline dracaenoides Kunth, chamada popularmente de Uvarana é uma planta usada na medicina popular, dentre outras
aplicações, como antiinflamatória e analgésica, o objetivo do presente estudo foi verificar os efeitos antinociceptivos de três diferentes concentrações (100g/L, 250g/L e 300g/L) da solução de sacarose e do extrato aquoso da Uvarana em ratos, estabelecendo
uma comparação entre os efeitos das diferentes administrações. Para realização dos procedimentos, foram utilizados 24 animais
da raça Rattus Norvegicus, linhagem Wistars, machos, pesando entre 200 e 250 gramas, provenientes do Biotério da Universidade
Estadual do Centro Oeste, os quais foram divididos em três grupos (Controle, Sacarose e Uvarana) compostos de oito animais
cada. Ao Grupo Controle somente foi induzido o processo de hiperalgesia e avaliado o limiar nociceptivo de cinco em cinco
minutos durante 50 minutos. Ao Grupo Uvarana e Sacarose foram administradas diferentes concentrações do extrato aquoso e da
solução de sacarose, respectivamente, em intervalos de cinco minutos, durante 50 minutos, sendo observada a analgesia causada
por ambas as administrações por meio do teste de retirada da cauda (Tail-Fick). As linhas de base foram formadas pela média de
três latências de retirada de cauda, tomadas nos intervalos de cinco minutos. Para administração das diferentes concentrações das
soluções, aguardou-se dois dias de intervalo. Como resultado obteve-se que a sacarose teve efeito significativo, em comparação
ao grupo controle, de p<0.0001 e p<0.01 para as respectivas concentrações de 250g/L e 300g/L, e a Uvarana, para essas concentrações, teve efeito significativo de p<0.05 e p<0.001, respectivamente. Concluiu-se que ambas as substâncias administradas
possuem efeito significativo em relação ao grupo controle. Os efeitos proporcionados pela Sacarose foram mais significativos do
que os encontrados na Uvarana na concentração de 250g/L. Porém, em relação à concentração mais alta (300g/L) a Uvarana se
sobrepôs em efeitos analgésicos apresentando valor estaticamente mais significativo do que os encontrados na mesma concentração
de sacarose. Em relação à concentração de 100g/L, tanto a Uvarana quanto a Sacarose não apresentaram valores estaticamente
significativos em relação ao grupo controle.
Palavras-chave: dor, analgesia, uvarana, doces.
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CINESIOTERAPIA E FISIOTERAPIA AQUÁTICA NO TRATAMENTO
DA LOMBALGIA GESTACIONAL – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Patricia Santin Viana1 Lorena Pohl Fornazari2

Durante o período gestacional ocorrem alterações no sistema musculoesquelético que resultam em desconfortos e possíveis
quadros álgicos, um deles é a lombalgia gestacional. A lombalgia é definida como dor localizada na região da coluna lombar,
com sintomas característicos e que pode ser de forma localizada ou com irradiação para os membros inferiores. Atualmente,
diversos estudos têm buscado elucidar e padronizar os diversos aspectos referentes à lombalgia gestacional, em virtude de sua
elevada prevalência e de suas repercussões socioeconômicas. O presente estudo, através da bibliografia existente sobre o tema,
teve como objetivo comprovar a eficácia da prática da fisioterapia aquática e da cinesioterapia como tratamentos para dor lombar
em gestantes. Os artigos foram pesquisados nas bases de dados Pubmed, Scielo, Bireme e Lilacs e analisados por meio da escala
de PEDro para comprovar a sua qualidade metodológica. Foram incluídas as publicações científicas dos últimos 11 anos e livros
sobre o tema, sendo excluídos aqueles com poucas informações sobre gestação ou com enfoque dado em outros assuntos. Foram
encontrados 35 artigos, sendo selecionados 19 no total. Conclui-se com este estudo que as condutas analisadas foram consideradas
benéficas no tratamento da lombalgia gestacional. Entretanto existe a necessidade do reconhecimento da importância dos sintomas
por outros profissionais da área da saúde, bem como a realização de mais estudos sobre a eficácia e opções fisioterapêuticas para
esse período com disseminação de resultados.
Palavras chaves: lombalgia, gestação, fisioterapia aquática e cinesioterapia.
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AVALIAÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO DE RATOS WISTAR
SUBMETIDOS A UM MODELO DE COMPRESSÃO DE NERVO
MEDIANO E TRATADOS COM MOBILIZAÇÃO NEURAL

Tatiane Kamada Errero¹, Marieli Araújo Rossoni Marcioli¹, Lígia Inês Silva¹, Gladson Ricardo Flor Bertolini¹

Dentre as características de compressão do nervo mediano, pode-se incluir a dor, parestesias e redução na força de preensão.
Existem diversas opções de tratamento, porém não há terapia universalmente aceita, ocorrendo para algumas ainda indesejados
efeitos colaterais. A mobilização neural é uma das possibilidades, realizada com estiramento do nervo com mobilizações distais.
Assim o objetivo deste estudo foi avaliar a força de preensão em ratos Wistar submetidos à modelo de compressão de nervo mediano e tratados com mobilização neural. Foram utilizados 10 ratos Wistar, divididos em 2 grupos: Grupo controle (GC) (n=5)
– submetido à compressão nervosa e não tratado; GMN (n=5) – submetido à compressão nervosa e tratado com mobilização
neural por 3 minutos, no 3º, 5º e 7º pós-operatórios. Para realizar a compressão do nervo mediano, foi realizada amarria com
fio Catgut 4.0 cromado em 4 pontos, com distância aproximada de 1 mm, no nervo mediano, na região proximal ao cotovelo
direito. A força muscular foi avaliada com uso de medidor de força preensão, com os animais podendo se agarrar ao instrumento
e tracionados pela cauda, as avaliações ocorreram antes da lesão, no 3º, 5º, 7º e 9º PO. Para os dois grupos houve diminuição
significativa dos valores após AV1, e na comparação entre os grupos não houve diferença significativa. Conclui-se que o uso da
mobilização neural, em animais submetidos a um modelo de compressão do nervo mediano, não produziu efeitos sobre a força
de preensão em ratos Wistar.
Palavras-chave: medição de dor, exercícios terapêuticos, lesão de nervos periféricos.
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NA DOR
ARTICULAR EM RATOS WISTAR

Camila Mayumi Martin Kakihata1, Ana Luiza Peretti1, Assis Roberto Escher1, Gladson Ricardo
Flor Bertolini1

Para o tratamento de dor articular de joelho, o laser de baixa potênciaé utilizado como forma de tratamento devido ao seu
efeito analgésico pela redução dos mediadores do processo inflamatório, alterações na neurotransmissão e liberação de endorfinas
endógenas. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos antinociceptivos do laser de baixa potência. Para a realização do estudo foram utilizadas 12 ratasda linhagem Wistar, divididas em dois grupos: Grupo placebo (GPL, n=6) – composto
por animais submetidos à indução de hiperestesia no joelho direito, e não tratados eGrupo Laser (GL, n=6) –tratadas com laser
de baixa potência (830nm, 8 J/cm2). Para produzir a hiperestesia foi injetado no espaço articular tíbio-femoral 100 µl de solução
de formalina 5%. Ador foi avaliada por filamento de Von Frey digital, antes (avaliação 1), 15 (avaliação 2) e 30 (avaliação 3)
minutos e 1 (avaliação 4) hora após a indução, com aplicação na face medial da articulação tíbio femoral e na região plantar,
ambos no membro posterior direito.Para o limiar de retirada na aplicação do filamento no joelho, os resultados das avaliações 1 e
2 não apresentaram aumentos significativos, diferente das avaliações 3 e 4, cujos valores foram maiores do que o grupo placebo.
Para o limiar de retirada na superfície plantar,na avaliação 3o GL mostrou retorno dos valores basais. E ao comparar o GL com o
GP em avaliação 3, o GP mostrou um limiar significativamente menor do que o GL (p<0,05).Contudo, o Laser de baixa potência
possui efeitos antinociceptivos no tratamento de dor articular.
Palavras-chave: medição da dor, terapia a laser de baixa intensidade, terapia por ultrassom.
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OSTEOMETRIA DO ARCO VERTEBRAL E CANAL DO OSSO SACRO

Luiz Antonio Penteado de Carvalho1, Henrique Penteado de Carvalho2

O osso sacro é uma importante referência topográfica na anatomia do tronco e da coluna vertebral e como contém no
interior do canal sacral parte da cauda equina, o conhecimento de seus acidentes ósseos pode contribuir para a realização de procedimentos biomédicos, como a punção raquidiana e a anestesia caudal. O objetivo deste trabalho foi mensurar o comprimento
do canal sacral e o diâmetro da abertura superior do canal sacral para determinar se há correlação entre esses acidentes ósseos.
Foram utilizados 14 ossos sacros, secos e preservados sem rotura óssea e com padrão do gênero masculino; fixaram-se os ossos
em mesa plana e calibrada; mensurou-se o comprimento do canal sacral por meio de um fio de aço flexível (Fio de Kirchnner)
ao longo do canal, segui-se o registro dos dados em régua de metal; o diâmetro da abertura superior do canal sacral tomou-se
com o uso de um paquímetro manual e régua, no sentido transverso do canal; as medidas foram tomadas em três sequências. A
média do comprimento do canal sacral era 64mm (±2,5), a média do diâmetro da abertura superior do canal sacral era 28mm
(±0,2) e a relação comprimento/diâmetro era 43,5% (±2,5). Aplicou o teste de correlação de Cox-LIU, com significância 95% e
valor 1,0 para o parâmetro com menor variação; encontrou-se o valor de 0,9, portanto, sendo significativa a constância do valor
do diâmetro da abertura superior do canal sacral. Conclui-se que o diâmetro superior do canal do osso sacro tem variação menor
comparativamente à variação do comprimento do canal sacral. Pode-se inferir que o canal sacral, ainda que tenha o comprimento
médio menor do que a média, terá o diâmetro superior do canal sacral, igual ou acima da média da amostra; a punção exploratória
do canal sacral deve considerar variação de comprimento do canal sacral e diâmetro constante da abertura superior desse canal.
Palavras-chave: anatomia, morfometria, osteometria, sacro.
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EFEITO DO TREINAMENTO DE EQUILÍBRIO BASEADO EM
PERTURBAÇÃO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS ESTABILOMÉTRICAS
E FUNCIONAIS DE IDOSAS ATIVAS

CSamantha Luiza Signori1, Luciano Pavan Rossi2

A queda é um dos mais comuns e mais graves problemas associados ao envelhecimento, gerando consequências físicas e
psicológicas. A diminuição da capacidade de preservar o equilíbrio corporal após uma perturbação imprevisível (i.e., escorregão
ou tropeço) pode contribuir para o aumento da incidência de quedas nesta população. Já é estabelecido que os idosos apresentam
mudanças estruturais e funcionais nos sistemas sensoriais e motores, e que estas mudanças diminuem a capacidade de idosos em
gerar corretamente adequados ajustes posturais à perturbações imprevisíveis na posição vertical. Devido a isto, são necessárias
intervenções que ajam sobre o controle postural de idosos com a finalidade de aumentar a capacidade de controle postural frente
a perturbações inesperadas, bem como para prevenir quedas. Dessa forma, o objetivo desse estudo será avaliar a influência do
treinamento de equilíbrio sobre o controle postural de idosas analisando características estabilométricas e funcionais em idosas.
Serão selecionadas idosas ativas saudáveis, não institucionalizadas, entre 60 e 80 anos de idade. Serão divididas em dois grupos:
no grupo experimental (GE) as idosas receberão treinamento de equilíbrio e no grupo controle (GC) as idosas não realizarão
nenhum treinamento, mas receberão orientações sobre riscos de quedas. O GE realizará as atividades 2x por semana, durante 6
semanas consecutivas. Serão utilizados cinco dispositivos de perturbação do equilíbrio para o treinamento, sendo que para cada
dispositivo instável serão realizadas 3 repetições de 1 minuto de duração. Será utilizado um sistema de perturbação para desequilibrar a idosa e a partir desse momento, será analisada a amplitude do centro de pressão (CP) perturbado. A força muscular
isométrica de dorsiflexores e flexores plantares de tornozelo, o tempo do teste funcional Timed Up & Go Test e o desempenho
do teste Functional Reach também serão avaliados. Todas as variáveis serão analisadas antes e imediatamente após o término do
treinamento. Para comparação dos dados, será utilizada a análise de variância, ANOVA two way, [tempo (pré vs pós) x condição
(GC vs GE)] e o teste post hoc Tukey’s/Scheffe quando um valor significativo de F for observado. Será considerado um nível de
significância de 5% (p<0.05).
Palavras-chave: idoso, exercício, estabilometria, equilíbrio postural.
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AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE E FORÇA MUSCULAR EM
MULHERES PRATICANTES DE PILATES

Scheila Fernandes de Lima¹ Ândrea Mayara Callegari1,
Elaine do Rocio Camargo Martins1, Lina Levinski Lima1, Cintia Raquel Bim Quartiero2

O Pilates é uma técnica que busca melhorar a flexibilidade e força muscular do corpo como um todo, e tem como um de
seus princípios o aprendizado do controle do “centro de força”. A literatura aponta como vantagens do método Pilates: estimular
a circulação, melhorar o condicionamento físico e o alinhamento postural. O objetivo desse trabalho foi avaliar a flexibilidade e
a força muscular de 16 mulheres que vão iniciar a prática do método Pilates. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Unicentro, sob número 107554/2012. Para a avaliação foram utilizados o Banco de Wells, teste de flexão anterior de
tronco na posição ortostática, força muscular dos músculos reto do abdome, oblíquo interno e externo e paravertebrais, avaliação
de atividades e aplicado questionário. Na avaliação da flexibilidade, no teste Banco de Wells o melhor resultado foi 40 cm de
alcance e o pior 10 cm, tendo uma média de 25,81cm, e no teste flexão anterior de tronco, 4 participantes encostaram a palma da
mão no chão e 12 não conseguiram, sendo 22 cm o mais longe do chão. Nos testes de força muscular, 15 pessoas conseguiram
realizar todos os testes e apenas 1 realizou com dificuldade a flexão de tronco de decúbito dorsal para sentado, com a mão na
nuca. Para a avaliação de atividades foi orientada a pessoa a fazer uma flexão de tronco e passar de decúbito dorsal para a posição
sentada com os braços ao longo do corpo, onde 13 pessoas conseguiram realizar, 2 realizaram com dificuldade e 1 não realizou.
Durante a flexão anterior de tronco de decúbito dorsal para sentado com as mãos cruzadas no peito, 6 pessoas realizaram, 8 realizaram com dificuldade e 2 não realizaram. Na flexão lateral a direita e a esquerda de tronco de decúbito dorsal para sentado
com as mãos cruzadas no peito, 6 realizaram, 9 realizaram com dificuldade e 1 não realizou. Nos questionamentos realizados, 11
pessoas relataram não estarem satisfeitas com o corpo e 5 estavam satisfeitas, 9 realizam atividade aeróbica associado ao Pilates
e 7 não realizam. Considerando os propósitos do método Pilates, espera-se obter melhora da flexibilidade e força muscular das
participantes, e que as mesmas se sintam mais satisfeitas com o corpo, depois da aplicação do método.
Palavras-chaves: pilates, força muscular, flexibilidade.
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ESTUDO TOXICOLÓGICO DE CORDYLINE DRACAENOIDES KUNTH

Isabel de Almeida Paz1, Telma Machado1, Mario Cézar Pereira2, Ivo Ilvan Kerppers2

A Cordyline Dracaenoides Kunth, também conhecida como Uvarana, é uma planta medicinal que tem sido utilizada na
medicina popular em preparações antiinflamatórias, analgésicas e para o tratamento de reumatóides. O uso de plantas medicinais
sem conhecimento específico pode levar a graves problemas. Muitas dessas plantas podem apresentar substâncias que desencadeiam reações adversas, seja por seus próprios componentes, seja pela presença de contaminantes ou adulterantes presentes nas
preparações fitoterápicas, exigindo um rigoroso controle de qualidade desde o cultivo, coleta da planta, extração de seus constituintes, até a elaboração do medicamento final. Assim, esse estudo teve como objetivo avaliar a toxicidade do extrato aquoso da
raiz de Cordyline Dracaenoides Kunth (Uvarana) a fim de gerar dados que permitam uma análise da relação risco/benefício de
um eventual uso terapêutico desta espécie vegetal. Para isso, utilizou-se 18 ratos Wistar, os quais foram divididos em três grupos
compostos de seis animais. Os animais receberam o extrato por gavagem. O grupo G1 recebeu a concentração pura do extrato;
o G2 a concentração de 10µl do extrato dissolvido em 10µl de água destilada e o G3 recebeu a concentração de 10 µl do extrato
dissolvido em 20µl de água destilada. Todos os animais foram observados durante 14 dias após o tratamento, a fim de identificar
o surgimento de sinais tóxicos gerais, para isso, analisou-se a evolução ponderal, registro da letalidade, consumo de ração e água.
Não foi constatado sinais de toxidade, pois não houve mortalidade, nem alteração na evolução ponderal e no consumo de ração
e água. Conclui-se que o uso da infusão Cordyline Dracaenoides Kunth pela medicina popular pode ser considerado seguro.
Palavras-chave: Cordyline dracaenoides Kunth, toxicidade, uvarana.
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ORIENTAÇÃO POSTURAL APLICADA EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES NO AMBIENTE ESCOLAR

Inajara Gabriel Mendes1, Bruna Thaynara Albertti1,
Eliane Gonçalves de Jesus Fonseca2

O objetivo do trabalho foi abordar a orientação postural no nível primário de prevenção para os alunos do ensino básico da
cidade de Guarapuava-PR. A primeira etapa foi realizada durante as exposições itinerantes do projeto em diversos colégios das
redes públicas e privadas da cidade de Guarapuava-PR. As atividades desenvolvidas foram a mensuração do peso e altura dos
educandos, a exposição de peças anatômicas, a explicação de algumas doenças que estão relacionadas às alterações posturais, bem
como a distribuição de panfletos juntamente com as orientações posturais. A segunda etapa realizou-se por meio da apresentação
de palestras de caráter expositivo e preventivo de alterações posturais. Os resultados obtidos foram a promoção da conscientização
dos alunos sobre a importância de manter uma boa postura para evitar posteriores complicações por afecções da coluna vertebral.
Por ser um projeto genuinamente extensionista, ele não possui nenhum valor numérico atribuído, sendo que seus resultados são
totalmente qualitativos. A ação preventiva primária realizada em crianças e adolescentes nas escolas pode ser considerada como
uma forma eficaz, simples e barata de se reduzir os índices de problemas e alterações posturais causadas pela má postura adotada desde os primeiros anos. A elucidação dos fatos associada com a orientação postural pode ser capaz de melhorar os hábitos
posturais das crianças e dos adolescentes, além de proporcioná-los uma melhor qualidade de vida na fase adulta e na velhice.
Palavras-chave: erientação postural; educandos; prevenção primária; atividade extensionista.
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