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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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ANÁLISE ESTATÍSTICA DO PERFIL DA REABILITAÇÃO 
PULMONAR NA CIDADE DE CURITIBA

Lung Rehabilitation Profile statistical analysis in patients with Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in Curitiba city.

Kleber Rafael Vaz¹, Daniel Meneguzzi²

1.  Aluno da Pós Graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória
(Curitiba/ Faculdade Inspirar/ Paraná/ Brasil/ 2013)

2. Professor Orientador, Mestrado em Disfagia pela UTP 

RESUMO

Introdução: A DPOC é prevalente, prevenível e tratável, caracterizada por uma limitação ao fluxo aéreo, usualmente pro-
gressiva, associada a uma resposta inflamatória crônica. Estes pacientes necessitam de procedimentos específicos, as evidências 
comprovam que através dos programas de Reabilitação Pulmonar se obtêm-se ótimos benefícios na qualidade de vida e na me-
lhora funcional. Objetivo: analisar através de dados estatísticos o perfil da Reabilitação Pulmonar em pacientes com a DPOC na 
cidade de Curitiba, no que tange o número de centros especializados e o encaminhamento médico para estes serviços. Métodos: 
A pesquisa foi realizada em clínicas de Fisioterapia que oferecem o serviço de Reabilitação Pulmonar e através de um questio-
nário elaborado enviado aos 34 Médicos pneumologista de Curitiba para obtenção de respostas dos objetivos específicos quanto 
à indicação e terapêutica sobre Reabilitação Pulmonar. Resultados: obtidos nas somentes 4 clínicas especializadas somam num 
total 41 pacientes em tratamento, sendo um número extremamente baixo em decorrência da quantidade de pacientes atendidos 
mensalmente,  a grande maioria dos médicos relatam a importância dos programas de Reabilitação Pulmonar, porém a pesquisa 
demonstra um número ínfimo de encaminhamentos, segundo os médicos entrevistados um dos motivos pelos quais não ocorre o 
encaminhamento é devido à falta de clínicas especializadas. Concluiu-se que os médicos acreditam que o serviço de Reabilitação 
Pulmonar associado ao tratamento medicamentoso seja fundamental para estes pacientes. Porém ainda permanece obscuro o fato 
de termos um grande número de pacientes DPOC atendidos mensalmente na cidade de Curitiba que não são encaminhados para 
os serviços de Reabilitação Pulmonar. 

Palavras Chaves: Fisioterapia, Reabilitação Pulmonar, DPOC.
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HIDROTERAPIA NAS DISFUNÇÕES RESPIRATÓRIAS 

Hydrotherapy in respiratory dysfunction

Lúcia Maria Levis¹, Cesar Antonio Luchesa², Sandra Arantes³
 1.  Aluna da Pós Graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória

(Curitiba/ Faculdade Inspirar/ Paraná/ Brasil/ 2013)
2.  Aluna da Pós Graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória

(Curitiba/ Faculdade Inspirar/ Paraná/ Brasil/ 2013)
3. Professor Orientador

RESUMO

Esta pesquisa procurou identificar, a partir de uma revisão bibliográfica sistemática, a eficácia da Hidroterapia ou 
Fisioterapia Aquática, enquanto tratamento clínico específico para pacientes com disfunções respiratórias. Apesar de a 
água possuir longa história como modalidade para fins terapêuticos, hoje os fisioterapeutas a utilizam também para o 
tratamento de patologias que acometem o sistema cardiorrespiratório, como Síndrome de Down, Distrofia Muscular de 
Duchenne, Síndrome de Guillain-Barré, Espondilite Anquilosante, Doença de Parkinson, Asma e na Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC). Para identificar a eficácia no tratamento dessas doenças foi realizada uma pesquisa eletrônica 
da literatura nas bases de dados SciELO, Medline, Lilacs e Google Acadêmico, com artigos publicados entre 2005 e 2012, 
utilizando a classificação dos Descritores em Ciências da Saúde: hidroterapia, fisioterapia e sistema respiratório. A partir 
da leitura desses trabalhos, foi possível concluir que a hidroterapia foi eficaz em pacientes com disfunções respiratórias, 
melhorando os músculos respiratórios e, por consequência, proporcionando melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: hidroterapia, fisioterapia, sistema respiratório.
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PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA EM 
CRIANÇA COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO I: 

ESTUDO DE CASO. 

Protocol of service of physical therapy in children with spinal muscular 
atrophy type I: case study.

Cristina Maria Santos¹, Márcia Andréa Fernandes²
 1.  Aluna da Pós Graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória

(Curitiba/ Faculdade Inspirar/ Paraná/ Brasil/ 2013)
2. Professora Orientadora

RESUMO

Atrofia Muscular Espinhal (AME) é umas doença hereditária recessiva, caracterizada pela manifestação de fraqueza 
muscular global e de musculatura respiratória. Por esse motivo, trata-se se uma doença de difícil manejo, já que o com-
prometimento da condição muscular faz com que os indivíduos acometidos apresentem infecções respiratórias recorrentes, 
de difícil tratamento, em função do déficit da função da tosse, déficit de deglutição e pela imobilidade, principalmente na 
AME tipo 1. O tratamento basea-se em condutas multidisciplinares, uso de VNI, e condutas que visem higiene brônquica 
e reexpansão pulmonar, além de alongamentos prevenindo as contraturas e manutenção da força mínima presente no 
indivíduo. O presente estudo tem como objetivo descrever um protocolo de atendimento de fisioterapia aplicado em um 
paciente com AME do tipo I. Trata-se de um estudo de caso. O paciente a ser apresentado, com aproximadamente 3 anos 
de idade, faz uso de VNI de forma intermitente, atendimentos diários de fisioterapia, fonoaudiologia e cuidados de en-
fermagem 24 horas.  O trabalho desenvolvido em equipe ao longo destes anos tem resultado na manutenção de condutas 
conservadoras, inclusive em situações de emergência. 

Palavras-chaves: hipotonia muscular, atrofia, criança, vantilação não-invasiva, fisioterapia.
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 O PAPEL DA FISIOTERAPIA COMO INSTRUMENTO 
DE HUMANIZAÇÃO NO CONTEXTO HOSPITALAR 
E NO ATENDIMENTO DE HOME CARE: REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA.

The role of physiotherapy as an instrument of humanization in the hospital 
and care home care: Bibliographic review

Greice Toniolli¹; Raulino Kühl Junior²; Marcia Andrea Fernandes³
 1.  Aluna da Pós Graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória

(Curitiba/ Faculdade Inspirar/ Paraná/ Brasil/ 2013)
2. Aluna da Pós Graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória

(Curitiba/ Faculdade Inspirar/ Paraná/ Brasil/ 2013) 
3. Professora Orientador

RESUMO

Este trabalho tem objetivo encontrar na literatura científica artigos relevantes sobre o papel da Fisioterapia na 
Humanização da saúde tanto no contexto hospitalar como no atendimento domiciliar, enfocando as principais estratégias 
utilizadas e dificuldades encontradas para seu desenvolvimento prático.

Foi realizada pesquisa eletrônica por meio das bases de dados da MEDLINE, SCIELO E BIREME, utilizando os 
descritores humanização, fisioterapia, atendimento hospitalar e atendimento domiciliar, sendo selecionados os artigos 
mais relevantes sobre o tema estudado, restringindo o período de tempo para os artigos publicados entre 2002 e 2011, e 
exclusos os artigos publicados anteriormente a este período.

Enquanto o profissional da saúde tem acesso facilitado a novas tecnologias, novas drogas e diversos estudos, a hu-
manização parece ter ficado distante. Novas correntes buscam a humanização como fundamental no relacionamento com 
o paciente. Nesse sentido o Atendimento Domiciliar aparece como alternativa.

Apesar de a literatura ressaltar a necessidade da humanização, pouco se sabe a respeito de sua implantação e dos 
resultados de medidas que visem minimizar a impessoalidade do paciente. Desta forma, a avaliação do ponto de vista do 
paciente atendido pode ajudar a construir uma nova relação terapêutica de respeito, afeto e vínculo, a fim de melhorar a 
qualidade da atenção dispensada ao indivíduo doente. Ressaltamos também que são necessários novos estudos, específi-
cos para o campo da Fisioterapia, que possam nortear o relacionamento fisioterapeuta-paciente, tornando o processo de 
doença e reabilitação menos traumático ao indivíduo.

Palavras-chaves: fisioterapia, atendimento domiciliar, atendimento fisioterapêutico, humanização, assistência em 
saúde, saúde humanizada.
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 VNI NO PÓS EXTUBAÇÃO DO ADULTO: REVISÃO 
SISTEMÁTICA

VNI post-textubation in the adult: systematic review

Mariane Schorr Caesar¹; Marcelo Zager²
 1.  Aluna da Pós Graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória

(Curitiba/ Faculdade Inspirar/ Paraná/ Brasil/ 2013)
2.  Professora Orientador, Mestrado em Fisiologia Humana

RESUMO

Ao se buscar retratar a temática proposta por este estudo, observa-se que a ventilação não invasiva (VNI), é um 
método de ventilação pulmonar onde o paciente não fica sedado. A problematização evidenciada neste estudo se apresenta 
na seguinte formulação: “É possível através de uma revisão de literatura demonstrar a comunidade médico-científica, 
os benefícios e as vantagens da VNI no período de pós-extubação do paciente com suporte ventilatório mecânico”? A 
metodologia utilizada no estudo se caracterizou como do tipo qualitativa, descritiva e exploratória. Foram utilizadas 
como referências bibliográficas, publicações literárias e artigos científicos em português e inglês, cujos descritores foram 
ventilação mecânica, processo de desmame, ventilação não-invasiva. Conclui-se que a disfunção respiratória é evidente no 
período pós-extubação e, fica evidente a necessidade de um método não invasivo para amenizar estas disfunções, porém, até 
o momento não há consenso na literatura sobre a superioridade de aplicação da técnica de VNI no período pós-extubação. 
Nesse sentido, este estudo traz em seu bojo, demonstrar como VNI pode ser útil na pós-extubação através da exposição 
literária a ser demonstrada neste artigo. 

Palavras-chaves: Ventilação Mecânica. Ventilação Não Invasiva.
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 INCIDÊNCIA DE TRAQUEOSTOMIA EM PACIENTES COM 
TRAUMATISMO CRÂNIOENCEFÁLICO ADMITIDO EM 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.

Incidente of tracheostomy in patients with traumatic brain injury admited in 
unit intensive care. 

Odair Aparecido Gregório¹; Maira Maturana², Reywerson Lopes. O. Cavalheiro³
 1.  Aluno da Pós Graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória

(Curitiba/ Faculdade Inspirar/ Paraná/ Brasil/ 2013)
2.  Professora Orientador

3. Professor Co-orientador

RESUMO

A primeira traqueostomia foi realizada no século II em Roma, porem a técnica foi aprimorada há 100 anos por Ja-
ckson, é um procedimento muito útil nos pacientes com traumatismo cranioencefálico com a intenção de reduzir os dias de 
internação na unidade de terapia intensiva e também reduzir o tempo de ventilação mecânica e uso do tubo orotraqueal. 
O presente estudo é uma revisão bibliográfica das bases de dados Scielo, Lilacs, Bireme do período de janeiro de 1995 
a março de 2013 nos idiomas inglês, português e espanhol. Foram incluídos 3 artigos conforme a metodologia adotada  
apresentando um total de 699 pacientes, com 53 pacientes submetidos a traqueostomia. Concluímos que as traqueostomia 
são frequentemente realizadas em pacientes acometidos por traumatismo cranioencefálico no sexo masculino com grande 
abrangência em relação à idade, já para o tempo de realização do procedimento fica sob-responsabilidade de quem ira 
realiza-la ou indica-la sem um consenso de quando o procedimento deverá ser realizado.

Palavras-chaves: Traqueostomia, Trauma Cranioencefálico, Ventilação Mecânica.
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PERFIL DOS PACIENTES SUBMETIDOS À REALIZAÇÃO 
DE TRAQUEOSTOMIA EM UMA UTI GERAL

Profile of patients submitted to tracheostomy in a General ICU

Fernanda Flores Desessards¹, Elisângela Cristófoli², Fabiana Conte³, Cesar Luchesa4

 1.  Aluna da Pós Graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória
(Curitiba/ Faculdade Inspirar/ Paraná/ Brasil/ 2013)

2.  Aluna da Pós Graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória
(Curitiba/ Faculdade Inspirar/ Paraná/ Brasil/ 2013)

3.  Aluna da Pós Graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória
(Curitiba/ Faculdade Inspirar/ Paraná/ Brasil/ 2013)

4. Professor Orientador 

RESUMO

A traqueostomia está entre os procedimentos cirúrgicos mais frequentes em pacientes críticos que necessitem de 
suporte ventilatório prolongado. Entre várias indicações, a traqueostomia geralmente é efetuada com objetivo de favore-
cer o desmame da ventilação mecânica (VM) e, por isso, tem sido realizada cada vez mais cedo em pacientes submetidos 
à intubação orotraqueal (IOT). Este estudo avaliou o perfil dos pacientes e o tempo para realização de traqueostomia 
após período de IOT na UTI geral do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso (HRTGB) de São Miguel do Oeste-SC. 
Foram consultadas as fichas de avaliação aplicadas pelo setor de Fisioterapia nos pacientes submetidos à traqueostomia 
envolvendo dados referentes ao sexo, idade, diagnóstico clínico e tempo para realização da traqueostomia, no período de 
março a outubro de 2012.  Nesse período, a UTI apresentou 160 pacientes em VM, dos quais 33,75% foram traqueosto-
mizados após IOT. A traqueostomia foi realizada com média de 7,25 dias de VM, predominantemente em pacientes do 
sexo masculino (67%), idade média de 58,52 anos e com diagnóstico neurológico (48%). Além disso, observou-se que os 
pacientes mais jovens e com diagnóstico neurológico foram traqueostomizados mais precocemente do que os pacientes 
idosos e com desordens respiratórias. Através deste estudo, concluiu-se que a traqueostomia foi realizada com média de 
tempo de 7,25 dias, sendo seguido o protocolo da Unidade, predominantemente, em pacientes do sexo masculino, jovens 
e com diagnóstico neurológico.  

Palavras-chaves: traqueostomia; unidade de terapia intensiva; intubação.
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O PAPEL DA FISIOTERAPIA NO PACIENTE COM DOENÇA 
RENAL CRÔNICA

The role of physical therapy in patients with chronic kidney disease

Camila da Silva Barbosa Ramos¹, Leanderson Franco de Meira³
 1.  Aluna da Pós Graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória

(Curitiba/ Faculdade Inspirar/ Paraná/ Brasil/ 2013)
2. Professor Orientador

RESUMO

A doença renal crônica (DRC) constitui um problema de saúde pública no mundo inteiro. No Brasil o número de 
paciente em programas de diálise tem crescido a cada ano aumentando os custos dos sistemas de assistência à saúde. A 
detecção precoce da doença é fundamental para o sucesso do tratamento e para minimizar o sofrimento de tais pacientes. 
Contudo, a monotonia dos programas dialíticos, as regras de horários e falta de tempo repercutem em alta prevalência de 
sedentarismo e comprometimento na qualidade de vida de seus participantes. Este estudo abordou o papel da fisioterapia 
na qualidade de vida de pacientes com DRC bem como os protocolos de tratamento existentes. Realizou-se uma revisão 
de literatura nas bases de dados Lilacs, Bireme, Scielo, Medline e Pubmed; e acervo da Bilioteca da Faculdade de Pato 
Branco. Foram analisadas 18 referências conferindo a eficácia de algumas modalidades de exercícios físicos utilizados 
para os pacientes indicando a prática do exercício fisíco durante a diálise devido a uma melhor aplicabilidade do tempo 
que o paciente tem disponível, porém nem todos analisaram a segurança no ambiente de diálise. Supõe-se que a falta de 
conhecimento sobre a prática de exercícios físicos em pacientes com DRC repercute na dificuldade de implantação de 
protocolos de tratamento fisioterapêutico nos centros de tratamento de pacientes com DRC.

Palavras-chaves: doença renal crônica, diálise e exercício físico.
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 CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES INTERANDOS NO 
HOSPITAL DE CARIDADE CORAÇÃO DE JESUS

Characterization of patientes in hospital Charity Heart of Jesus

Leonardo Felipe Meirelles Tenfen¹, Cesar Antonio Luchesa²
 1.  Aluno da Pós Graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória

(Curitiba/ Faculdade Inspirar/ Paraná/ Brasil/ 2013)
2. Professor Orientador 

RESUMO

São Joaquim esta localizada no planalto serrano, é considerada a cidade mais fria do país, possui uma população 
que tem como principal fonte de renda a fruticultura e a pecuária. Seu hospital conta com 105 leitos em funcionamento 
atendendo toda a população e, é considerado de nível médio. O objetivo deste trabalho é caracterizar os pacientes inter-
nados no Hospital de Caridade Coração de Jesus, em São Joaquim, permitindo que novas políticas de saúde, bem como 
novos convênios sejam firmados, e também para direcionar melhor os recursos já existentes. Foram incluídos neste estudo 
todos os pacientes que internaram e receberam atendimento de fisioterapia. Trata-se de um estudo de coorte de base epi-
demiológica, realizado no período de 25 de maio a 25 de junho de 2012. Dos pacientes que preencheram as características 
para inclusão num total de 76, 31 (40,8%) corresponderam ao sexo masculino e 45 (59,2%) ao sexo feminino, sendo ainda 
subdivididas em crianças (29%) e adultas (71%). Quanto ao local de internação foram classificados como internos SUS 
(79%) e particulares e convênios (29%). O tempo médio de permanência na instituição foi de 5,3 dias, Como diagnósticos 
na internação houve a ocorrência predominante de pneumonias (72,4%). Concluiu-se que o perfil clínico-epidemiológico 
da instituição em estudo é similar ao encontrado em outras da região da AMURES, contudo seria interessante correla-
cionar os resultados obtidos com os dados de meteorologia da época em questão para visualizar se existe influencia deste.

Palavras-chave: 1. Fisioterapia. 2.Hospital. 3. Pneumonia. 4. Epidemiologia.
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 OS EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NOS PACIENTES 
COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

The Effects of Physical Exercises in Patients Facing Heart Failure

Dayana Kahlow¹, Renata Campos²
 1.  Aluna da Pós Graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória

(Curitiba/ Faculdade Inspirar/ Paraná/ Brasil/ 2013)
2. Professora Orientadora

RESUMO

Introdução: Um dos fatores agravantes para perpetuação da insuficiência cardíaca (IC) é a limitação da capacidade 
de realizar exercícios. Objetivos: esta pesquisa tem a finalidade de avaliar, através de revisão bibliográfica, quais são os 
benefícios da reabilitação fundamentada em exercícios aeróbios e resistidos, em pacientes com IC. Metodologia:Uma re-
visão bibliográfica realizada a partir da busca criteriosa de estudos que abordem a IC e reabilitação, no período de 2007 
a 2012 com disponibilidade gratuita. As bases de dados eletrônicas analisadas foram: PEDro, Pubmed, Lilacs e Scielo. 
Foram incluídos estudos experimentais randomizados controlados, com seres humanos, utilizando métodos de reabilita-
ção com exercícios aeróbios e resistidos realizados em pacientes com IC.Resultados: foram identificados 550 estudos dos 
quais 13 foram incluídos para análise. Foram comparados tipo de intervenção, classe funcional NYHA (New York Heart 
association), intensidade, tempo de intervenção, parâmetros avaliados e seus resultados. Dos 13 estudos 11 trouxeram 
resultados positivos em diferentes parâmetros preditores de intolerância ao esforço, 4 melhoraram a qualidade de vida, 3 
tiveram melhora no volume de oxigênio consumido e 2 melhoraram a fração de ejeção ventricular esquerda.Conclusão: 
Está comprovada por alguns estudos randomizados, a melhoria da qualidade de vida, da capacidade funcional destes pa-
cientes.  Contudo ainda são poucos os estudos com análise detalhada de parâmetros importantes a serem avaliados para 
uma melhor contribuição científica a um programa de reabilitação ideal para estes pacientes. 

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca, Reabilitação.
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 POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS PARA A DANÇA NO 
MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR

CULTURAL PUBLIC POLICIES FOR DANCE IN THE CITY OF 
LONDRINA - PR

Carina Assad Aranda¹, Maysa Angélica Nagy², Maria das Graças Gomes de Souza³
 1.  Aluna da Pós-Graduação do MBA em Dança – da Gestão aos Aplausos (Curitiba/ Faculdade Inspi-
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2. Aluna da Pós-Graduação do MBA em Dança – da Gestão aos Aplausos (Curitiba/ Faculdade Inspi-

rar/ Paraná/ Brasil/ 2013)
3. Professora Orientadora 

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo identificar se no município de Londrina existe uma política pública cultural 
direcionada para dança, como ela está estruturada e se há uma relação entre a política pública em dança nacional e a mu-
nicipal, do município de Londrina. O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e documental, em documentos, 
artigos, livros e registros disponíveis em meio eletrônico. Os dados foram apresentados de forma descritiva e por meio de 
um quadro comparativo entre as políticas públicas de âmbito federal e municipal. O Município de Londrina oferece uma 
legislação municipal de incentivo à cultura hoje estabelecida pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) e 
Fundo Especial de Incentivo à Cultura (FEPROC). Possui um Plano Municipal de Cultura (PMC) e um Sistema Municipal 
de Cultura (SMC) - integrado ao Sistema Nacional de Cultura (SNC) e constituído pelo Conselho Municipal de Política 
Cultural (CMPC); e Conferência Municipal de Cultura (CMC) responsáveis pela articulação, pactuação e deliberação 
do SMC. A política pública de cultura implantada no município se deu a partir das seguintes bases: PROMIC, controle 
social e co-gestão, e programas públicos de cultura sendo elaborados sob os aspectos da formação, produção e circulação. 
Constatou-se que existe uma política pública para o setor da dança, embora não haja uma legislação específica, e que esta 
se relaciona com o Plano Nacional de Dança.

Palavras-chave: políticas públicas, cultura, dança.
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Capítulo III

DERMATOFUNCIONAL E
COSMETOLOGIA

 ACNE GRAU II EM ADOLESCENTE DO SEXO  MASCULINO

Acne grade II in teenage male

Lorrice Mara de Quadros Rosa¹, Mariana Assis², Silvia Carmen³, Andreia R. Bonjorno4

 1.  Aluna da Pós-Graduação em DermatoFuncional e Cosmetologia (Curitiba/ Faculdade Inspirar/ 
Paraná/ Brasil/ 2013)

2. Aluna da Pós-Graduação em DermatoFuncional e Cosmetologia (Curitiba/ Faculdade Inspirar/ 
Paraná/ Brasil/ 2013)

3. Aluna da Pós-Graduação em DermatoFuncional e Cosmetologia (Curitiba/ Faculdade Inspirar/ 
Paraná/ Brasil/ 2013)

4. Professora Orientadora

RESUMO

Este  estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a acne grau II em adolescente  do sexo 
masculino, destacando suas causas e formas de tratamento clínico. A literatura pesquisada evidenciou que a acne é uma 
doença dermatológica que atinge as unidades pilossebáceas de algumas áreas do corpo, bastante frequente entre os ado-
lescentes (80%), classificada de acordo com o seu grau de acometimento, em leve, moderada e grave e tipologicamente, 
em acne vulgar, hiperandrogênica, iatrogênica, cosmética. Sobre o seu tratamento a literatura evidenciou que ele pode ser 
baseado em medidas profiláticas e de higiene, medicamentoso com o uso de antibióticos e  antiinflamatórios tópicos e orais.

Palavras-chave: Acne, Pele, Dermatose.
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 ATUALIDADES NOS TRATAMENTOS PARA ESTRIAS COM 
FOCO NOS FATORES DE CRESCIMENTO: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

News on treatments for stretch marks with focus on growth factors: a 
bibligraphic review

Ana Cláudia Roussenq Maria¹, Jéssica Silveira², Márcia Reus³
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3. Professora Orientadora

RESUMO

Atualmente o público feminino tem recorrido a métodos e técnicas da área de estética na expectativa de obter re-
sultados para seus problemas relacionados à beleza.  A concepção tecnológica reúne diversos métodos e recursos para a 
correção de distúrbios estéticos revigorando e acentuando resultados positivamente satisfatórios tanto na percepção dos 
profissionais assim como dos seus clientes. Dentre os distúrbios mais relevantes e presentes na maioria da população, que 
ocasiona insatisfação principalmente no sexo feminino, destacam-se as estrias, que são definidas como atrofias lineares 
com características iniciais avermelhadas, e posteriormente esbranquiçadas. Estas estão paralelamente distribuídas umas 
as outras, e perpendicularmente, as linhas de fenda da pele, indicando um desequilíbrio e em seguida uma lesão de pele. A 
estria é um problema que aparentemente não tem solução, porém existem tratamentos combinados que suavizam as linhas 
recentes e antigas que deformam a pele. Nesse sentido, esse estudo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica dos 
possíveis procedimentos para o tratamento das estrias, associados à utilização dos fatores de crescimento, regulamentados 
para o uso nos tratamentos de estética. Os procedimentos estéticos aplicados nas estrias contemplam objetivos em comum, 
que consistem em, lesionar a pele para a formação de um novo colágeno. Como complemento dos referidos tratamentos, 
sugere-se a utilização dos fatores de crescimento, que são proteínas existentes no nosso corpo estimuladas pelo sistema de 
defesa. Os mesmos promovem a formação de um novo colágeno e aceleram a cicatrização dos tecidos.

Palavras-chaves: Dermatologia, Cicatrização, Pele.
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 ESTÉTICA NO PROCESSO DO ENVELHECIMENTO

Aesthetic in the process of aging 

Andrêssa Freitas Romualdo da Costa¹, Luana Kloster²
 1.  Aluna da Pós-graduanda em Estética, Embelezamento e Dermatocosmética (Faculdade Inspirar/ 

Curitiba/ PR/ Brasil/ 2013)
2. Professora Orientadora

RESUMO

A velhice não pode ser encarada como um problema ou dificuldade, mas sim, um desafio a ser enfrentado pelo 
próprio indivíduo envelhecendo, pela sua família e consequentemente pela sociedade como um todo. Ou seja, é preciso 
encarar a velhice não como uma deficiência, mas como um processo de desenvolvimento do ser humano que começa desde 
a concepção até a morte. Desta forma, este trabalho propõe o resgate da autoestima a partir de uma visão holística, onde 
a relação – estética/terapia – pode propiciar condições favoráveis para uma melhor qualidade de vida biopsicosocial, 
espiritual e emocional desta população.       

Palavras-chaves: Envelhecer; Beleza; Saúde; Terapia.
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 ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO PÓS OPERATÓRIO 
DE CIRURGIA PLASTICA COM A UTILIZAÇÃO DA 

DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL 

Role of physical therapy in the post surgery plastic surgery with the use of 
manual lymphatic drainage 

Matilde Ciqueira Braz¹
 1.  Aluna da Pós-graduanda em Fisioterapia, Dermato-Funcional e Cosmetológia (Faculdade Inspi-

rar/ Boa Vista/ RR/ Brasil/ 2013)

RESUMO

A fisioterapia dermato-funcional vem atuando cada vez mais como recursos fisioterapêuticos nas principais com-
plicações no pós-operatório de cirurgia plástica. Um dos recursos mais utilizados no pos operatório de abdominoplastia e 
lipoaspiração.é a drenagem linfática manual . A pesquisa teve como objetivo verificar a eficácia do tratamento fisiotera-
pêutico no pós-operatório de abdominoplastia e lipoaspiração na utilização da Drenagem Linfática Manual, constatando 
os efeitos da eficácia do tratamento mencionado. Utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica, com base de dados Li-
lacs, Scielo e Medline. Foram selecionados os assuntos inerentes a atuação da fisioterapia e seus recursos na prevenção e 
tratamento pós-operatório de cirurgia plástica. Entre os procedimentos cirúrgicos para a melhoria do perfil estético ou 
corretivo, a lipoaspiração e suas variantes estão entre os procedimentos cirúrgicos mais frequentes. Da mesma forma a 
abdominoplastia é uma das cirurgias plásticas mais realizadas no mundo. Seu caráter reparador consiste na correção do 
excesso do tecido cutâneo e adiposo através da sua ressecção Verificou-se na analise teórica no que tange ao tratamento 
fisioterapêutico no pós- operatório de abdominoplastia e lipoaspiração, quando se utiliza a drenagem linfática manual, 
que a atuação da fisioterapia dermato-funcional cada vez mais vem contribuindo com a prevenção e tratamento no pós 
operatório de cirurgia plástica, proporcionando ainda a satisfação e bem estar com o resultado pós tratamento.

Palavra-chave: Cirurgia plástica; Fisioterapia, dermato-funcional.
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 FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DAS ÚLCERAS 
VARICOSAS

Physical Therapy in the treatment of ulcers varicose 

Zayra Leal Rodrigues¹, Ludmila Marinho Santos Sousa², Cibele Lima³
 1.  Aluna da Pós-Graduação em DermatoFuncional e Cosmetologia (Curitiba/ Faculdade Inspirar/ 

Paraná/ Brasil/ 2013)
2.  Aluna da Pós-Graduação em DermatoFuncional e Cosmetologia (Curitiba/ Faculdade Inspirar/ 

Paraná/ Brasil/ 2013)
3. Professora Orientadora

RESUMO

As Úlceras Varicosas ocorrem por uma insuficiência do retorno venoso, devido à alteração na pressão sanguínea 
e nas válvulas presentes nas veias. Constitui um problema para a saúde pública, uma vez que os portadores produzem 
muito custo ao país. Isso deve-se a grande incidência, recorrente de recidivas da patologia e pela lentidão do tratamento. 
Atualmente, a literatura tem mostrado a eficácia no tratamento fisioterapêutico, associada à diminuição de custo que a 
terapêutica proporciona. O objetivo geral desse trabalho é descrever o que se encontra publicado acerca de possíveis tra-
tamentos fisioterapêuticos utilizados nas Úlceras Varicosas, identificando quais as técnicas de Fisioterapia são mais indi-
cadas, descrevendo cada técnica utilizada e buscando se e qual o tratamento é mais eficaz dentre as terapêuticas utilizadas 
pela Fisioterapia. O presente estudo baseou-se em uma revisão de literatura através de levantamento e análise de dados 
atuais relacionados ao tema. As técnicas e instrumentos Fisioterapêuticos minimizam os efeitos causados pelas úlceras 
como: melhora o retorno venoso, circulação local e aspecto vascular, aumentam o tempo de cicatrização, diminui edema, 
melhora a mobilidade do paciente, diminui os riscos de septicemia, amputação e o tempo de retorno às suas atividades.

Palavras-Chave: Feridas; Cicatrização; Varizes.
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 FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL: O TRATAMENTO 
DAS ESTRIAS COM USO DE CARBOXITERAPIA 

Physiotherapy Dermatofuncional: The Treatment of Stretch Marks with use 
of Carboxiterapia

Ana Carolina Kososki Alves¹, Elize Cristina Alves dos santos², Gilian Fernanda Dias Erzinger³
 1.  Aluna da Pós-Graduação em DermatoFuncional e Cosmetologia (Curitiba/ Faculdade Inspirar/ 

Paraná/ Brasil/ 2013)
2.  Aluna da Pós-Graduação em DermatoFuncional e Cosmetologia (Curitiba/ Faculdade Inspirar/ 

Paraná/ Brasil/ 2013)
3. Professora Orientadora, Mestrado em tecnologia em saúde

RESUMO

As estrias são alterações cutâneas indesejáveis, definidas como cicatrizes lineares visíveis que se dispõem paralela-
mente umas as outras, podendo ser raras ou numerosas e indicam uma lesão na pele, pois ocorre um desequilíbrio elástico 
localizado. Há evidências que o seu aparecimento seja multifatorial, não somente fatores mecânicos e endocrinológicos, 
mas também predisposição genética e familiar. A maior incidência se dá no gênero feminino em idade entre 12 e 14 anos, e, 
em meninos de 12 e 15 anos. Neste sentido o presente artigo teve como objetivo demonstrar a importância da Fisioterapia 
Dermatofuncional com a utilização de recursos fisioterapêutico em pacientes com estrias do sexo feminino. Esta revisão 
bibliográfica descreveu a utilização de recursos da carboxiterapia, buscou-se por meio de livros e artigos científicos com 
a finalidade de relatar a eficácia destes recursos na restauração do aspecto da pele estriada e além de dados clínicos e 
questionários aplicados aos pacientes selecionando. Neste trabalho, mostra que as utilizações de recursos fisioterapêutico 
objetivam a melhora do aspecto físico e psicológico de pacientes acometidos pelas estrias.

Palavras-chave: Estética, estrias, carboxiterapia, dermatofuncional. 
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INFLUÊNCIA DA MICROCORRENTE TERAPÊUTICA NA 
CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS 

Microcurrent therapeutic influence on the wound healing
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RESUMO

INTRODUÇÃO. A microcorrente é uma modalidade terapêutica de eletroestimulação que consiste na utilização de 
corrente modulada em baixa frequência e intensidade inferior a 1mA, com a vantagem de ter uma boa aceitação pelos 
pacientes. Este trabalho tem como objetivo avaliar a aplicação da microcorrente como fator coadjuvante para a diminui-
ção do tempo de cicatrização de feridas e atenuação da sintomatologia causada por estas lesões. METODOLOGIA. Este 
trabalho foi realizado através de uma pesquisa de revisão bibliográfica, na qual foi analisada a influência da microcorrente 
terapêutica na cicatrização de feridas. Para tanto, foram consultadas as bases de dados Lilacs, Pubmed/Medline e Scielo 
utilizando os termos “microcorrente”, “cicatrização”, “eletroterapia”, e “fisioterapia”. Além das revistas científicas, refe-
rentes a publicações de artigos que comprovaram a eficiência da microcorrente no processo cicatricial. Consultamos ainda, 
os acervos bibliográficos do Centro Universitário de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí – UniNovafapi e 
Universidade Estadual do Piauí – UESPI. RESULTADOS. Foram objetos desta revisão 11 artigos, pesquisados em base de 
dados, e bibliografias do acervo da UniNovafapi e UESPI que contribuíram para discutir o assunto. CONCLUSÃO. Foi 
possível elucidar a eficiência da microcorrente terapêutica na recuperação de feridas. Conclui-se, portanto, que as correntes 
de baixa intensidade podem assim ser de grande auxílio para o fisioterapeuta, podendo ser utilizada em qualquer tipo de 
tratamento cujo objetivo seja a reparação tecidual, promovendo uma cicatriz morfologicamente mais funcional e estética.

Palavras-chaves: Microcorrente, cicatrização, eletroterapia e fisioterapia.
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CARBOXITARAPIA COMO TRATAMENTO PARA 
CELULITE: UMA REVISÃO DE ESTUDOS 

Carbon Dioxide Therapy as treatment for Cellulite: a review of studies
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RESUMO

A celulite, cujo termo científico é fibro edema gelóide (FEG), afeta cerca 80-90% das mulheres após a puberdade, 
sendo as regiões mais atingidas os glúteos e as coxas. Sua etiologia é complexa e envolve aspectos multifatoriais. Vários são 
os tratamentos utilizados para a FEG, no entanto, este estudo tem como objetivo averiguar na literatura os estudos que 
investigaram a utilização da carboxitarepia no tratamento da FEG. Para o desenvolvimento deste foram considerados artigos 
originais indexados no período de 2000 a 2013, utilizando as bases eletrônicas de dado Scopus®, SciELO®, ScienceDirect® 
(Elsevier) e PubMed®. Os unitermos empregados para a busca serão: tratamento, carboxiterapia e FEG. Conforme as 
conclusões dos artigos analisados, e ainda confirmados em  outras literaturas, podemos observar a eficiência da técnica 
de carboxiterapia na redução das adiposidades localizadas, bem como a sua atuação na causa do fibro edema geloide.

Palavras-chave: tratamento; carboxiterapia; fibro edema gelóide.
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Research Bibliography
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2.  Professora Orientadora 

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo compreender quais os efeitos da carboxiterapia no tratamento da celulite (Fi-
broedema Gelóide). Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica a partir de trabalhos obtidos no bancos de dados 
virtuais Sciencedirect,  Medline, Lilacs, Scielo e Pubmed. Nestes trabalhos, os autores realizaram estudos onde foi possível 
compreender os fatores desencadeadores da celulite, o funcionamento da carboxiterapia e sua atuação na melhora da 
FEG. A partir disso, percebeu-se que os autores consideram que o uso da carboxiterapia na celulite é eficaz. Entretanto, 
considerou-se a necessidade de novos estudos que abordem os efeitos adversos desta técnica, tendo em vista que alguns 
autores citaram efeitos colaterais importantes a serem considerados, apesar de outros citarem apenas efeitos secundários, 
como dor local, edema e pequenos hematomas.

Palavras chave: Carboxiterapia, Celulite, Fisioterapia, CO².
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REPAROS DA CIRURGIA BARIATRICA.
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RESUMO 

É apresentada uma análise sobre o trabalho do Fisioterapeuta na prevenção de cicatrizes hipertróficas em pacien-
tes que realizam a cirurgia bariátrica, a qual vem mostrar a importância da intervenção do profissional no pós opera-
tório, sendo realizado um diagnóstico de todo o processo pré e pós operatório do paciente, onde será feita a avaliação e 
desenvolvido pelo fisioterapeuta o trabalho de recuperação do paciente a fim de evitar cicatrizes indesejáveis evitando 
o constrangimento do paciente. Portanto a análise nos favorece um olhar crítico diante do trabalho do fisioterapeuta na 
recuperação dos pacientes que realizam cirurgia bariátrica mostrando o quanto este processo de fisioterapia e eficaz no 
processo de cicatrização e de um resultado eficaz.

Palavras-chaves: Fisioterapeuta, Prevenção, Cirurgia Bariátrica.
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SEU COSMÉTICO CUMPRE O QUE PROMETE?

Does your cosmetic comply what it promises?
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RESUMO

Todos os anos são lançados no mercado milhares de novos produtos cosméticos e os indicadores demonstram que o 
potencial de consumo encontra-se em pleno crescimento. Para conquistar este público ávido por novidades os rótulos e 
comerciais veiculam muitas promessas de beleza. As abordagens comerciais sustentadas na eficácia dos produtos são con-
sideradas  estratégia de marketing fundamentais para posicionamento da marca. Os consumidores devem ser exigentes e 
estar atentos em suas escolhas.  O Objetivo do presente trabalho foi esclarecer ao consumidor e aos profissionais da área 
de saúde e beleza sobre os principais métodos e ferramentas disponíveis para realização dos ensaios para avaliação de 
eficácia da hidratação, elasticidade, oleosidade, clareamento, considerando aspectos técnicos e legais.

Palavras-chaves: cosméticos ,eficácia.
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RESUMO

O fibro edema gelóide (FEG), popularmente conhecido como celulite, consiste numa inflamação supurativa, edematosa 
e aguda do tecido subcutâneo, encontrada em mais de 85% das mulheres e manifesta-se em três tipos clássicos, indepen-
dente de idade ou constituição física. Pode-se afirmar que existem diversos fatores que colaboram para o desenvolvimento 
dessa disfunção estética, como por exemplo, fatores genéticos, sexuais, hormonais e emocionais. Este estudo propõe o 
tratamento desta patologia por meio da carboxiterapia, visando comprovar cientificamente seus resultados, considerando 
que tal recurso é de suma importância para a melhora do FEG. A pesquisa refere-se a um estudo de revisão bibliográfica, 
tendo as bases de dados eletrônicos Medline, Lilacs, Pubmed, Scielo e Periódicos Capes, além de livros didáticos e teses 
com conteúdos relevantes. Para tal estudo, traçou-se como objetivo revisar os efeitos da carboxiterapia no tratamento do 
FEG. Portanto, dentro dos recursos utilizados no tratamento do fibro edema gelóide, a carboxiterapia, devido a seus efeitos 
fisiológicos, vem se destacando como um recurso eficaz, uma vez que melhora o grau do acometimento.

Palavras-chaves: celulite, fibro edema gelóide, carboxiterapia, fisioterapia
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RESUMO

O envelhecimento cutâneo se dá de forma gradual e é influenciado por vários fatores, conhecidos como extrínsecos 
e intrínsecos. Tais fatores causam a redução de fibras elásticas, diminuição do colágeno, afinamento da pele, manchas, 
pele seca, perda de luminosidade, flacidez, entre outros. Como consequência disso se formam as rugas e linhas de expres-
são. Embora as rugas tenham a sua importância, pois são elas que em um estágio mais avançado servem para manter 
os movimentos de expressão na face, a realidade em que vivemos hoje na busca incessante pela beleza e juventude nos 
leva a um caminho em que independente do grau que a ruga se encontre, todos querem retardar o seu aparecimento ou 
diminuir sua aparência. Para seu tratamento, duas técnicas vêm sendo utilizadas, o eletrolifting e a microcorrentes. Este 
trabalho teve por objetivo analisar os efeitos da corrente galvânica com a técnica do eletrolifting aliada a microcorrentes 
no tratamento de rugas e/ou linhas de expressão. A metodologia abordada foi através de revisões bibliográficas, que con-
sistiu no levantamento obtido a partir de textos de livros, artigos científicos e sites relacionados à área de saúde. A partir 
dessas pesquisas, os tratamentos mostraram resultados satisfatórios devido à atenuação de rugas e linhas de expressão, e 
também na revitalização cutânea, comprovado pelas pacientes que se submeteram às técnicas e que obtiveram aumento 
no grau de satisfação pessoal.

Palavras-chaves: rugas, estética, rejuvenescimento.
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RESUMO

Introdução: Com a cirurgia plástica o corpo passa por uma série de intervenções que lesam os tecidos, principalmente 
cutâneo e adiposo, e é neste ponto que a fisioterapia dermatofuncional exerce uma de suas principais funções: reabilitar o 
tecido que foi lesado. Para isso, dispõe de recursos já conhecidos na área de traumato-ortopedia, entretanto, dentre estes, 
há um pouco explorado na área de dermatofuncional: o kinesio taping. Objetivo: Relatar os benefícios da bandagem fun-
cional em pós-operatório de cirurgias plásticas. Material e Métodos: Foi realizado um estudo do tipo revisão sistemática de 
literatura. Os descritores foram taping, taping cirurgia plástica, taping dermatofuncional. Foram pesquisados artigos nas 
bases de dados LILACS, MEDLINE e SCIELO, além de livros e revistas científicas. Os critérios de inclusão foram: artigos 
em idiomas português, inglês e espanhol, anos de publicação a partir do ano 2000 e que abordassem temas relacionados 
à bandagem funcional. Foram excluídos os artigos que não se referiam ao assunto pesquisado (ou que não havia disponi-
bilidade de referência) e não disponíveis na íntegra gratuitamente. Resultados: Nas bases de dados foram encontrados 29 
artigos, aqueles que cumpriram os critérios de elegibilidade foram incluídos para análise. Discussão: Os efeitos do tape 
podem ser de analgesia, melhora da circulação sanguínea e linfática, reduzindo edemas e equimoses, auxilia a função 
muscular e também a articular, além de acelerar a reabsorção de fibroses e aderências. Conclusão: O kinesio taping pode 
ser aplicado como medida terapêutica complementar durante reabilitação de pacientes submetidos a cirurgias plásticas.

 
Palavras-chaves: taping, cirurgia plástica, fisioterapia dermatofuncional.
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RESUMO 

Este artigo de revisão bibliográfica foi elaborado com o fito de abordar a importância da microcorrente no campo 
da estética, agindo na região muscular prevenindo assim a flacidez facial entre outras vantagens. A apropriação de um 
conhecimento oriundo da área da Física, mais especificamente do campo da Eletricidade tem suas vantagens, uma vez 
que na Biofísica é estudado o papel da eletricidade nos impulsos elétricos nas células, como por exemplo as células ner-
vosas e, através da membrana plasmática,  nesse caso em especial, as fibras musculares. Dentre os recursos utilizados 
pela eletroterapia, as microcorrentes vêm sendo o que tem mais apresentado resultados como aliado no tratamento da 
dor e da cicatrização. A microcorrente é uma corrente galvânica, pulsátil (bifásica), finamente sintonizada com os níveis 
elétricos das trocas iônicas que ocorrem constantemente em nível celular. Neste sentido, o referido artigo apresenta no seu 
desenvolvimento teórico a conceituação de microcorrente, seu emprego na estética a partir das vantagens no tratamento 
utilizado. Para o desenvolvimento deste artigo, optou-se pela pesquisa exploratória descritiva. Os instrumentos utilizados 
para a coleta de dados foi a pesquisa bibliográfica. 
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RESUMO 

O fibro edema gelóide é uma alteração da topografia da pele que ocorre sobre a região pélvica, membros inferiores 
e abdome. É caracterizada por um estofado ou aparência de “casca laranja”, sendo o gênero feminino o mais acometido, 
tendo uma prevalência entre 85% e 98% em todas as raças. Essa prevalência é demonstrada após o marco da puberda-
de. Objetivo: verificar a efetividade da utilização da drenagem linfática manual no tratamento do fibro edema gelóide. 
Metodologia: Foi realizado o levantamento bibliográfico no período de 2000 a 2013, por meio de livros, monografia e das 
bases de dados LILACS, BIREME, PUBMED, SCIELO, utilizando as seguintes palavras chaves: fisioterapia dermato-
-funcional, celulite, fibro edema gelóide, drenagem linfática manual, dermato functional physiotherapy, celulite, fibrous 
edema, lymphatic drainage. Resultados: Foram encontrados 31 artigos, dos quais foram utilizados 17 artigos para esta 
pesquisa em virtude dos critérios de inclusão e exclusão. Conclusão: pode-se constatar que a drenagem linfática manual 
é eficaz no tratamento do fibro edema gelóide, proporcionando a melhora do quadro álgico, da aparência da pele, na 
qualidade de vida, na elevação da autoestima e promoção da saúde. 

 
Palavras-chaves: Celulite, Fisioterapia, Mulheres, Drenagem linfática manual, Estética.
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RESUMO 

No período pré-parto e pós-parto de cirurgia cesárea ocorre inúmeras modificações fisiológicas em todos os sistemas 
corporais feminino, dentre essas, está o edema gravídico e o edema pós-operatório. A fisioterapia dermato-funcional apon-
tasse com uma das áreas cientificas apta para solucionar este problema, utilizando a técnica de drenagem linfática manual. 
Esta pesquisa teve como objetivo enfatizar a importância da drenagem linfática manual na gestação e no pós-operatório de 
cirurgia cesárea pelo fisioterapeuta dermato-funcional, na prevenção do edema, recuperação físico-funcional e no aumento 
da qualidade de vida da mulher. Incluindo ai, o conhecimento de todas as técnicas de drenagem e suas idiossincrasias, 
com intuito de enfatizar o uso da técnica adequada ao caso concreto. Em conclusão, observou-se que o tratamento com a 
drenagem linfática manual poder ser uma opção terapêutica utilizada na redução e no tratamento do edema pré-parto e 
pós-parto, baseando-se nos efeitos fisiológicos desta técnica, mesmo não havendo estudo científico específico que comprove 
sua eficácia, na prática, há uma notória serventia para gestante.  

Palavras-chaves: gestante, edema, drenagem linfática manual.
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RESUMO 

Introdução: O envelhecimento cutâneo é um processo natural e multifatorial que compreende fatores intrínsecos 
e extrínsecos. À medida que estes processos ocorrem, a pele vai perdendo a elasticidade, o colágeno, a sua hidratação, 
tornando-se seca por menor capacidade funcional das glândulas sudoríparas e sebáceas, levando ao surgimento das rugas. 
Objetivo: Avaliar os efeitos da massagem estética facial na atenuação das rugas em mulheres saudáveis entre 50 e 55 anos. 
Métodos: Participaram do estudo seis mulheres com os seguintes critérios de inclusão: terem rugas, disponibilidade de 
participar do estudo, não usar cosméticos que infiram nos resultados. Foi realizada uma avaliação prévia da face, bem 
como o registro fotográfico e a escala de satisfação visual. O tratamento foi composto por higienização da pele, massagem 
facial e finalização com filtro solar, foram feitas10 sessões sendo realizadas duas vezes na semana. Ao final do mesmo, 
foi repetido as avaliações. Resultados: Todas as participantes apresentaram rugas sendo estas estáticas, e obtiveram a 
sua modificação de seu aspecto de profunda para superficial. Em relação aos registros fotográficos, não foi observado 
mudanças. Na escala visual de satisfação, todas relataram melhora bem como em sua autoestima. Conclusão: Conclui-se 
que, para a amostra estudada, a massagem estética facial foi eficiente na modificação do aspecto das rugas, porém se faz 
necessário a realização de mais estudos. 

Palavras-chaves: envelhecimento cutâneo, rejuvenescimento facial, massagem. 
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A EFICÁCIA DA ELETROLIPÓLISE NO TRATAMENTO 
DE ADIPOSIDADES E ÁCIDOS GRAXOS LOCALIZADOS 
E SEUS EFEITOS NO ORGANISMO E TECIDO ADIPOSO: 

Revisão de Literatura.

THE EFFECTIVENESS OF THE TREATMENT OF 
ELECTROLIPOLYSIS ADIPOSITIES LOCATED AND FATTY ACID 

AND ITS EFFECTS ON THE BODY AND TISSUE ADIPOSE: Literature 
Review50-55 years

Thaís Moreira Jacó¹, Rayanny Loraynny Nunes Batista²
1.  Aluna da Pós-graduação em Fisioterapia Dermato Funcional e Cosmetologia (Maceió / Alagoas, 

Brasil / 2013)
2. Professora Orientadora 

RESUMO 

A eletrolipólise é uma técnica destinada ao tratamento das adiposidades localizadas e acúmulos de ácidos graxos. 
Caracteriza-se pela aplicação de microcorrentes específicas de baixa frequência que atuam diretamente no nível dos adi-
pócitos e dos lipídios acumulados, produzindo sua destruição e favorecendo sua eliminação. A corrente, cria um campo 
elétrico entre eles, promovendo uma modificação no meio intersticial, favorecendo trocas metabólicas e ainda a lipólise. 
Objetivou-se revisar toda a literatura com abordagem cientifica para verificar a eficácia do método e suas reais e possíveis 
alterações que ocorrem no organismo e no tecido adiposo. Para a pesquisa, foram utilizados artigos publicados na base 
de dados BVS, livros, revistas e monografias dos últimos 23 anos. Através desse estudo foi possível contatar que a eletro-
lipólise reduz significativamente a gordura localizada, principalmente quando associada a exercícios aeróbicos. Foram 
encontrados vários efeitos no organismo, porém, nenhum efeito adverso significativo foi encontrado.

PALAVRAS-CHAVE: Eletrolipólise, lipólise, adiposidade, obesidade abdominal e tecido adiposo
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RADIOFREQUÊNCIA NO ENVELHECIMENTO CUTÂNEO 
FACIAL. 

Radiofrequency in aging fácil skin.

Eduarda Sá Gesser¹, Mariana Vieira Prá², Márcia Fernandes³
1.  Aluna da Pós-graduação em Fisioterapia Dermato Funcional e Cosmetologia (Blumenau/ Santa 

Catarina, Brasil / 2013)
2. Aluna da Pós-graduação em Fisioterapia Dermato Funcional e Cosmetologia (Blumenau/ Santa 

Catarina, Brasil / 2013)
3. Professora Orientadora 

RESUMO 

Com avanço da idade, a pele sofre alterações que modificam seu aspecto, e todas as alterações da pele provocam o 
envelhecimento cutâneo, que se exteriorizam através de rugas, linhas de expressão e flacidez. (GUIRRO, 2004). Este artigo 
tem como tema: Radiofrequência no envelhecimento facial. E objetivo principal de analisar e expor os estudos e pesquisas 
realizados sobre o efeito da radiofreqüência no envelhecimento cutâneo facial. Método de pesquisa: revisão bibliográfica. 
Resultado: contribuir para o conhecimento científico acerca dos efeitos da radiofreqüência no envelhecimento facial. Con-
clusão: A radiofreqüência apresenta grandes resultados, eliminando as características oriundas do envelhecimento cutâneo 
facial. Foi possível observar a escassez de pesquisas realizadas com o recurso radiofreqüência, da área dermatofuncional 
para o tratamento do envelhecimento cutâneo facial, dificultando maiores esclarecimentos sobre o mesmo.

Palavra chave: Envelhecimento cutâneo, Radiofrequência. 
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FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONAL NO PÓS 
OPERATÓRIO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA. 

Physiotherapy dermato functional postoperative plastic surgery: a literature 
review

Juliana Alberton Brighenti¹, Alexandra Amin Lineburger²
1.  Aluna da Pós-graduação em Fisioterapia Dermato Funcional e Cosmetologia (Maceió  ? / Alagoas, 

Brasil / 2013)
2. Professora Orientadora

RESUMO 

O padrão de beleza imposto pela sociedade atual, estimula a procura por recursos e tratamentos na área da estética, 
em especial a cirurgia plástica. Esta, mesmo quando bem realizada pode apresentar complicações. O presente artigo teve 
como objetivo fazer um levantamento bibliográfico das principais cirurgias plásticas ressaltando as principais complica-
ções advindas destas, além dos recursos utilizados na fisioterapia dermato-funcional no pós operatório das mesmas. Para 
isto foi realizada uma revisão bibliográfica. Conclui-se que as cirurgias plásticas mais realizadas são  a lipoaspiração, 
mamoplastia (de redução e de aumento), blefaroplastia, ritidoplastia (lifting) e abdominoplastia, além disso reforça-se a 
importância desta especialidade no pós operatório de cirurgias plásticas por prevenir ou tratar as complicações que possam 
vir a surgir de forma segura e eficiente, destacando o uso de drenagem linfática manual, ultra som, massagem, radiofrequ-
ência, crioterapia, laser de baixa potência, carboxiterapia, endermoterapia, corrente russa e eletrolipólise neste período.

Palavras-chaves: Fisioterapia dermato funcional, pós operatório, cirurgias plásticas.
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Capítulo IV

DOR

ESCALAS UNIDIMENSIONAIS, MULTIDIMENSIONAIS E 
CORRELATOS NA AVALIAÇÃO DA DOR EM ADULTOS. 

Unidimensional, Multidimensional Scales and Correlates in the Assessment 
of Pain in Adults. 

Maria Beatriz de Campos¹, Maria Aparecida Ribeiro², Taísa Adamowicz³
1. Graduada em Medicina pela Faculdade Evangélica do Paraná – FEPAR / Pós Graduanda em Dor 

da Faculdade Inspirar (Curitiba/ Paraná / Brasil) mariabeatrizcampos@yahoo.com.br 
2. Graduada em Bacharel Enfermagempela Faculdade Integradas do Brasil / Pós Graduanda em Dor 

da Faculdade Inspirar (Curitiba/ Paraná / Brasil) mguimareas@hotmail.com
3. Graduada em Farmácia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG /Doutoranda em Bio-

logia Celular pela Universidade Federal Paraná - UFPR (Curitiba/ Paraná / Brasil) adamo.taisa@
gmail.com

RESUMO 

Com a introdução da dor como o quinto sinal vital a mensuração da mesma se tornou fundamental para que os 
profissionais de saúde possam avaliar alguns aspectos do paciente com dor, tais como: tratamentos, pós-operatórios, tipos 
de medicações a seremusadas, evolução de determinadas doenças e o impacto que a dor pode determinar na qualidade 
de vida deste indivíduo. Objetivo:facilitar a escolha do instrumento a ser utilizado pelo profissional da área de saúde, na 
pesquisa ou prática clínica diária. Metodologia: revisão bibliográfica visando abusca de escalas de avaliação de dor e cor-
relatos. Na pesquisa, foram critérios de exclusão artigos que não utilizassem escalas validadas para língua portuguesa e 
instrumentos de avaliação direcionados as crianças. Resultados: foram selecionadas trinta e quatro escalas de avaliação de 
dor e correlatas dispostos em tabela e descritas em objetivo, público alvo, aplicação, e interpretação.    Conclusão: Existem 
várias escalas publicadas para todos os tipos de aplicabilidade avaliando o paciente e a dor emseu aspecto multidimensional 
(afetivo, emocional e cognitivo). Com isso muitos profissionais de saúde ficam confusos na escolha dos instrumentos em 
determinadas situações. Esse trabalho facilita a visualização da funcionalidade e facilidade de aplicação e interpretação 
de algumas escalas de dor na pesquisa e prática clinica diária.

Palavras-chave:escalas, dor, avaliação, correlatos.
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VITAMINA B12: DEFICIÊNCIA, CAUSAS E 
CONSEQUÊNCIAS

B12 Vitamin: Deficiency, Causes and consequences 

                     Rodolfo Issa Filho¹, Rosecler Salete Canossa², Naira Josele Neves De Brito³ 

1. Faculdade Inspirar/Pós Graduação - Dor (Curitiba/ Paraná/ Brasil) Graduado em Medicina e 
Residência Médica em Anestesiologia pela Fundação Universidade Estadual de Londrina (FUEL) 

r.issa@terra.com.br 
2. Faculdade Fasipe (Sinop/ Mato Grosso/ Brasil) Mestre em Biologia de Plantas Daninhas pela Uni-

versidade Estadual de Maringá (UEM) r_canossa@hotmail.com
3. Faculdade Fasipe (Sinop/ Mato Grosso/ Brasil) Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) nairanbrito@yahoo.com.br
logia Celular pela Universidade Federal Paraná - UFPR (Curitiba/ Paraná / Brasil) adamo.taisa@

gmail.com

RESUMO 

Uma alimentação adequada é de fundamental importância para garantir um bom desenvolvimento das funções básicas 
do organismo. Dentro deste contexto, a vitamina B12 exerce importante papel biológico no organismo humano. Entretanto, 
estudos mostram uma grande prevalência de deficiência desta vitamina na população em geral, muitas vezes relacionada a 
desordens como o diabetes em uso de Metformina, às dietas da moda sem orientação adequada, a utilização tanto de álcool 
como de outras drogas e as indicações de cirurgia bariátrica em número crescente.  Estes fatores muitas vezes são causas 
de má absorção de vitamina B12 e com isso tem-se um aumento na ocorrência da deficiência desta vitamina. Sua carência 
no organismo humano é considerada um grave fator de indução de alguns transtornos como: hematológicos, neurológicos, 
cardiovasculares e musculares. Ainda que o tratamento da deficiência seja relativamente fácil, ainda não existe um exame 
laboratorial padrão ouro para o diagnóstico precoce, estando acessíveis a dosagem sérica de vitamina B12 e a dosagem 
da homocisteína, uma substância que depende da vitamina B12 para a sua metabolização e aumenta na falta desta. A 
homocisteína, por si só, é um fator de risco independente para a aterosclerose e aumenta o risco de doenças neurológicas 
e cardiovasculares. Outros exames seriam a dosagem de acido metilmalônico e a dosagem de Holo Tc (transcobalamina 
II), exames mais acurados, porém disponíveis atualmente para pesquisa e somente em laboratórios especializados. Diante 
do exposto, é de fundamental importância o diagnóstico precoce da vitamina B12 com consequente tratamento, evitando 
os danos decorrentes de sua carência.

Palavras Chave: Deficiência de vitamina B12, Má absorção de vitamina B12, Homocisteína, Vitamina B12.
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TRATAMENTO DA LOMBALGIA NA GESTANTE: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA

Treatment of low back pain in pregnant: a review of the literature

RESUMO 

Lombalgia é um problema comum em todas as mulheres, e sua incidência se torna ainda maior na gestação. Durante 
este período ocorrem alterações anatômicas, fisiológicas e bioquímicas no corpo da mulher, sendo comum o aparecimento 
da dor lombar. Tal sintoma requer atenção especial visto que pode trazer limitação às atividades de vida diária e reduzir 
a qualidade de vida das gestantes. Portanto, justifica-se a necessidade de tratamentos adequados para este sintoma. Con-
siderando a ampla variedade de opções terapêuticas para este sintoma, é de fundamental importância que o profissional 
de saúde esteja à par de algumas das alternativas. Este trabalho teve como objetivo revisar a literatura científica sobre o 
tratamento da lombalgia gestacional, abordando diversos métodos que tem se mostrado eficientes na redução deste sin-
toma no período gestacional. Baseou-se em uma busca na literatura científica tendo como fonte de pesquisa as bases de 
dados eletrônicas LILACS, SciElo, Pedro. Os resultados mostram que os tratamentos são em sua maioria conservadores, 
incluindo técnicas com fisioterapia, cinesioterapia, Pilates, Stretching Global Ativo, hidroterapia, Reeducação Postural 
Global, estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), quiropraxia e acupuntura. Ao realizar este estudo foi possível 
observar que a literatura científica que aborda este assunto ainda encontra-se controvérsia e escassa, verificando-se, assim, 
a necessidade de novas pesquisas sobre o tema.

 
Palavras-chaves: lombalgia, gestação, tratamento
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O ENFERMEIRO NO MANEJO DA DOR CRÔNICA 
EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA

The nurse in the management of chronic pain in oncology patients: a review 
of literature

Anna Paula S. Bemben¹, Geovana C. S. Sylvestre²
1. Anna Paula S. Bemben; Enfermeira, aluna do curso de Pós Graduação Lato sensu em Dor da Fa-

culdade Inspirar
2. Geovana C. S. Sylvestre; Enfermeira docente do curso de Pós Graduação Lato sensu em Dor Facul-

dade Inspirar 

RESUMO 

A Dor Crônica afeta a maioria dos pacientes portadores dos mais diversos tipos de câncer, sejam estes internados 
ou não, levando em consideração que o Enfermeiro é o profissional que está diretamente ligado ao cuidado, surgiu a ne-
cessidade de se explorar o assunto. Este estudo trata-se de uma revisão de literatura que tem por objetivo demonstrar a 
importância e as habilidades do Enfermeiro quanto ao manejo da Dor Crônica em Pacientes oncológicos. Portanto pode-se 
concluir que neste contexto ele participa ativamente e seus cuidados vão muito além da administração de medicamentos 
prescritos pelo médico. 

Palavras-chaves: Dor Crônica, Paciente oncológico, Enfermagem.
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA DOR CRÔNICA EM IDOSOS 
– UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Impact assessment of chronic pain the elderly – A systematic reniew

 Fernando Grossl¹, Ivan Ogrodnik Ferreira², Manoela Colombo Mourão³, Wagner Hommig4

1. Fernando Grossl - Pós Graduando do Programa de Pós-graduação LatoSensu em Dor da Faculdade 
Inspirar

2. Ivan Ogrodnik Ferreira – Pós Graduando do Programa de Pós-graduaçãoLatoSensu em Dor da 
Faculdade Inspirar

3. Manoela Colombo Mourão - Pós Graduando do Programa de Pós-graduaçãoLatoSensu em Dor da 
Faculdade Inspirar

4. Professor Orientador do Programa de Pós-graduaçãoLatoSensu em Dor da Faculdade Inspirar

RESUMO 

Cada vez mais o tema do envelhecimento vem sendo abordado e no Brasil, e a dor crônica está afetando a qualidade 
de vida que o idoso leva, limitando sua possibilidade de manter um cotidiano normal prejudicando a realização de algumas 
atividades de sua rotina diária, levando ao restringindo sua convivência social, levando muitas vezes ao isolamento.  Este 
estudo teve como objetivo identificar a prevalência da dor crônica no idoso. Mediante os resultados obtidos, observamos 
a importância das ações preventivas e de controle da dor em idosos. Pôde-se observar que a dor crônica merece maior 
atenção dos servidores da saúde, pois, confronta o idoso com sua fragilidade bem como coloca em risco sua segurança, 
prejudicando também sua renda, esgotando seu modo físico e psíquico ou de  sua família e seus cuidadores.

Palavras-chaves: idoso, envelhecimento e dor crônica.
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A DOR CRÔNICA NO PÓS OPERATÓRIO

Chronic Pain After Sugery

 Francine Sberni Ulbrich¹, Wagner Hummin²
1. Faculdade Inspirar
2. Faculdade Inspirar

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo discutir os aspectos gerais que permitem aos profissionais da saúde identificar a 
presença da dor crônica no período pós operatório (DCPO) em diversos pacientes que vivenciam períodos de recuperação 
uma vez que se manifesta em períodos temporais geralmente superiores ao dois meses. Por meio de pesquisa bibliográfica 
de cunho qualitativo foi possível observar algumas causas das DCPO bem como a necessidade de que seja delineado um 
tratamento especifico e eficaz ao paciente que se encontra sujeito a alterações físicas e emocionais em virtude da situação 
dolorosa e sem nenhuma relação a outra doença. Desta forma, buscar-se-á identificar algumas possibilidades de tratamen-
to e de prevenção, bem como o perfil dos indivíduos em que ocorre como maior freqüência como poderá ser observado 
posteriormente. 

Palavras-chaves: dor crônica, pós operatório, medicamentos, tratamento, exames. 
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DOR LOMBAR – MITOS, FATOS, CAUSAS E 
TRATAMENTOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Low Back Pain – Myths, Facts, Reason and Treatments: A Literature Review

 Camilla de Oliveira Santos¹, Romulo Moura Jorge², Fernanda Marques Brondani³

¹ Graduação em Fisioterapia e Pós-graduanda em Dor (Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná, Brasil) 
camillinha_17@hotmail.com

² Médico Ortopedista e Pós-graduando em Dor (Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná, Brasil) romulo-
jorge@gmail.com

³ Graduação em Fisioterapia- fmbrondani@terra.com.br

RESUMO 

Dores Lombares atualmente são os problemas mais frequentes em nossa sociedade, acometem cerca de 70 a 80% da 
população em ambos os sexos, e também é considerada uma das algias mais comuns dos pacientes que procuram atendi-
mento. O movimento normal da coluna depende de muitos fatores, como a integridade dos componentes articulares e do 
equilíbrio muscular. Quando ocorre o comprometimento de um desses componentes, pode levar ao surgimento de quadro 
álgico na região. 

As causas do surgimento da Dor Lombar podem ser diversas, desde alterações musculoesqueléticas a sérias pato-
logias da coluna. Muitas vezes pode surgir devido a esforços, principalmente quando feitos de maneira incorreta e ainda 
em uma grande parcela pelo sedentarismo. Hoje existem diversas propostas para tratamento conservador da Lombalgia 
demonstradas na literatura cientifica.

Palavras-Chaves: Lombalgia, Causas, Tratamentos.
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TRATAMENTO DA LOMBALGIA NA GESTANTE: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA

Treatment of low back pain in pregnant: a review of the literature

Edilene Pavezi¹, Heidi Kruklis², Fabrício Vicenzi³

1. Pós-graduanda em Dor pela Faculdade Inspirar / Curitiba / PR / Brasil. E-mail: edipavezi@hotmail.
com

2. Pós-graduanda em Dor pela Faculdade Inspirar / Curitiba / PR / Brasil. E-mail: heidi@kruklis.com 
3. Fisioterapeuta, professor na Faculdade Inspirar e aperfeiçoamento em RPG Original / Curitiba / 

Curitiba / PR / Brasil. E-mail: faabricio.vicenzi@gmail.com

RESUMO 

Lombalgia é um problema comum em todas as mulheres, e sua incidência se torna ainda maior na gestação. Durante 
este período ocorrem alterações anatômicas, fisiológicas e bioquímicas no corpo da mulher, sendo comum o aparecimento 
da dor lombar. Tal sintoma requer atenção especial visto que pode trazer limitação às atividades de vida diária e reduzir 
a qualidade de vida das gestantes. Portanto, justifica-se a necessidade de tratamentos adequados para este sintoma. Con-
siderando a ampla variedade de opções terapêuticas para este sintoma, é de fundamental importância que o profissional 
de saúde esteja à par de algumas das alternativas.

Este trabalho teve como objetivo revisar a literatura científica sobre o tratamento da lombalgia gestacional, abor-
dando diversos métodos que tem se mostrado eficientes na redução deste sintoma no período gestacional. Baseou-se em 
uma busca na literatura científica tendo como fonte de pesquisa as bases de dados eletrônicas LILACS, SciElo, Pedro.

Os resultados mostram que os tratamentos são em sua maioria conservadores, incluindo técnicas com fisioterapia, 
cinesioterapia, Pilates, Stretching Global Ativo, hidroterapia, Reeducação Postural Global, estimulação elétrica nervosa 
transcutânea (TENS), quiropraxia e acupuntura.

Ao realizar este estudo foi possível observar que a literatura científica que aborda este assunto ainda encontra-se 
controvérsia e escassa, verificando-se, assim, a necessidade de novas pesquisas sobre o tema.

 
Palavras-chaves: lombalgia, gestação, tratamento
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ENFERMAGEM
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MANUTENÇÃO DO POTENCIAL DOADOR DE ÓRGÃOS 
E TECIDOS PARA TRANSPLANTES: CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM

Maintenance of potential donor organ and tissue transplant to: Nursing care

Solange Aparecida Avila Ramos¹, Hellen Roehrs²

¹ Enfermeira, Coordenadora de CIHDOTT (Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplantes) do Hospital Santa Isabel de Blumenau/ SC/ Brasil. Email: avilasol@bol.com.br

 ² Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Professora da Faculdade Inspirar de Curitiba/ PR/ Brasil. 
Email: hellenroehrs@gmail.com

RESUMO 

O diagnóstico de ME é feito através da análise da história médica e dos achados ao exame físico e do eventual recurso 
a exames complementares (obrigatórios pela legislação brasileira). No intuito de aprimorar e minimizar essas despro-
porções no processo de doação de órgãos surgiu uma inquietação que ficou como a questão da pesquisa: como podemos 
identificar e melhorar o cuidado de enfermagem ao paciente potencial doador de órgãos que esteja em morte encefálica e 
consequentemente ajudar na diminuição da fila de espera por transplante? O objetivo deste estudo foi identificar e resumir 
as principais ações de enfermagem, para o cuidado otimizado do doador. Trata-se de um estudo de revisão integrativa. 
As buscas foram realizadas no período de fevereiro a agosto de 2013. Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 
artigos em português e inglês, disponíveis gratuitamente nas referidas bases de dados, resumos e artigos publicados de 2007 
a 2012, onde foi realizada uma pré-seleção dos artigos disponíveis para categorização do estudo. Destes, foram utilizados 
para este estudo apenas sete artigos, que contemplam os anos de 2007 a 2012. O presente estudo mostrou o quão é impor-
tante o papel do profissional de enfermagem no processo de manutenção do potencial doador de órgãos.   Sua atuação é 
uma das formas de se contribuir para um maior sucesso no número real de doadores, uma vez que a disponibilidade de 
órgãos é muito menor do que a demanda de pacientes que aguardam na fila de transplantes.

Palavras-chave: Transplantes, Morte Encefálica, Cuidados de enfermagem.
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ERGONOMIA
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A GINASTICA LABORAL COMO INSTRUMENTO 
PREVENTIVO DE LER/DORT: Revisão Bibliográfica

The GINASTICA LABOUR AS A TOOL FOR PREVENTIVE RSI / WMSD: 
Literature Review

Isabel Erondina Guerra Corado¹, Annie Keron da Costa Laranjeira², Luciana Costa³, Sheyla Mitchela 
Galarza Quinto4

1.Fisioterapeuta (Boa Vista/Roraima/Brasil) isabel_corado_@hotmail.com
2.Fisioterapeuta (Boa Vista/Roraima/Brasil) annielaranjeira@hotmail.com

3.Fisioterapeuta (Curitiba/Paraná/Brasil) clinifisio@terra.com.br
4.Fisioterapeuta na Secretaria de Saúde (Boa Vista/Roraima/Brasil), sheylagalarza@hotmail.com

RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo verificar através de uma revisão bibliográfica que a ginástica laboral atua 
como instrumento preventivo da LER/DORT. Para objeto de estudo foi selecionado a LER (lesões por esforço repetitivo) 
e DORT (distúrbios osteomuscular relacionado ao trabalho), que são distúrbios presentes em trabalhadores que realizam 
sua função através de movimentos repetitivos e que adotam posturas inadequadas levando ao aparecimento da dor, fadiga 
e estresse. A ginástica laboral atua como um instrumento preventivo destes sintomas através de exercícios realizados no 
ambiente de trabalho, podendo ser antes, durante ou no término do serviço. Promovendo benefícios na questão física, e 
psíquica; contribuindo com diminuição do estresse e maior disposição para a realização da sua função e diminuindo a 
dor. Ao fim do estudo pode-se mostrar que a intervenção da ginástica laboral durante a jornada de trabalho é um fator 
importante na prevenção da LER e DORT.

Palavras Chave: Ginástica Laboral, LER, DORT.
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FATORES BIOMECÂNICOS E ASPECTOS ERGONÔMICOS 
DA POSTURA SENTADA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Biomechanical factors and ergonomic posture sat aspects: a literature review

Elisa Maria Helena Bertoldi¹, Fabiana Karina Gueths², Cynthia M. Zilli³
1. Aluna do Curso de Ergonomia
2. Aluna do Curso de Ergonomia

3.Prof. MSc. Orientadora

RESUMO 

Com o avanço da tecnologia e a era da informatização, a postura sentada está cada vez mais sendo utilizada pelos 
trabalhadores, que muitas vezes adotam posturas inadequadas aumentando os riscos de doenças ocupacionais. A presente 
revisão teve como objetivo identificar os fatores biomecânicos e aspectos ergonômicos da postura sentada. Para isso, foram 
consultados dados eletrônicos da Scientific Electronic Library Online (SciELO), Lilacs e Medline, com publicações de 
1995 e 2011 com temas que abordavam a área de estudo. Foi possível identificar que a postura sentada apresenta-se ideal 
sob o ponto de vista fisiológico devido à redução do gasto energético, porém a manutenção da postura estática e incorreta 
promove sobrecarga nas articulações, encurtamento muscular, déficit na circulação sanguínea e pressão nos discos inter-
vertebrais. As cadeiras influenciam na posição sentada, ajustes com regulagens de altura no encosto e assento da cadeira 
são imprescindíveis para o posicionamento adequado, bem como a adequação de suportes ergonômicos, implantação 
de programas preventivos com exercícios de alongamento e fortalecimento muscular, reeducação postural, palestras de 
conscientização e orientações ergonômicas auxiliam na manutenção da postura correta.  

Palavras-chave: Postura Sentada; Trabalho Estático; Biomecânica; Ergonomia.
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ESTUDO DA ATIVIDADE DE DESOSSA DE PERNA 
DE FRANGO E OS IMPACTOS NA POSTURA DOS 

TRABALHADORES.

Study on the activity of bones leg chicken and impacts in laying workers
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RESUMO 

O objetivo deste estudo é pesquisar o que já foi proposto, estudado e quais são os rumos sugeridos no corte de aves, 
para que  esta atividade se torne mais ergonômica. Para atingir os objetivos deste estudo, foi realizada uma revisão biblio-
gráfica de artigos que se referem a postura adequada, o corte aves e os impactos ao trabalhador, entre os anos de 2004 a 
2011. Será exposto em forma de tabela os artigos e suas datas de publicação e breve resumo, que oferecerá uma visão sobre 
como os autores tratam os temas. Seguido de discussão referente ao que cada autor tem para contribuir e corroborrar 
com as idéias levantadas neste estudo. Tema que a literatura ainda não é vasta, porém, que está sendo regulamentado no 
Ministério do Trabalho, a NR 36, o qual  trata do ambiente de atuação em áreas de abates e processamentos de carnes e 
derivados. Foram selecionados 07 artigos que tivessem relevância com o tema. Os artigos não são unanimês nos caminhos e 
rumos para a atividade, porém, todos concordam que os riscos existem e que e há necessidade de melhoria para a atividade. 

Palavras chave: Ergonomia, postura, aves.



 Página - 71

Suplemento 1 • Volume 7 • Número 2 • ABR/MAI/JUN de 2015

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

APLICABILIDADE DA LEI DE COTAS EM EMPRESAS DO 
RAMO METAL-MECÂNICO DA CIDADE DE ERECHIM-RS

Applicability of the quota law firms in the metal-mechanic branch of the city 
of Erechim

Jaqueline Steiner de Andrade¹, Cristiane Nonemacher Cantele²
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2. Professora Orientadora, Fisioterapeuta graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
Pós graduada em Ergonomia e Fisioterapia do Trabalho, Diretora técnica da empresa Ergofisio-
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RESUMO 

No Brasil, as empresas que possuem 100 ou mais funcionários, são obrigadas pela Lei. 8.213/91 a contratarem por-
tadores de deficiências em percentuais que variam entre 2% a 5% do número total de funcionários. Este estudo se propôs 
a verificar, a Aplicabilidade da Lei De Cotas em Empresas do ramo metal-mecânico da cidade de Erechim-Rs, quantos 
são portadores de deficiência, quais suas idades e tipo de deficiência. Realizou-se uma pesquisa de campo, de caráter 
quanti-qualitativo, com seis empresas. Foram encontrados os seguintes resultados: as empresas do ramo metal-mecânico 
da cidade de Erechim que têm mais de 100 funcionários em seus quadros de pessoal mantêm um percentual significativo 
de colaboradores portadores de deficiência. Das seis empresas pesquisadas, quatro possuem deficientes em seus quadros. 
Quanto à lei de cotas, apenas uma está de acordo com a legislação, com um total de 355 funcionários e destes, 12 são 
portadores de deficiência, perfazendo 3,38% excedendo o que estabelece a referida lei. A pesquisa revelou a deficiência 
Auditiva como a que mais apresentou colaboradores, somando, entre todas as empresas 18 colaboradores, seguidos pelos 
demais tipos de deficiência. Com relação à idade dos trabalhadores, demonstrou-se que as idades são bem variadas indo 
desde os 20 anos de idade até os 73 anos. Portanto, este estudo revelou que existe também a necessidade de maior formação 
e qualificação destas pessoas, para que possam ser inseridas de forma efetiva no mercado de trabalho.  

Palavras-chave: Inclusão. Portadores de deficiência. Lei das Cotas. Mercado de trabalho. Qualificação profissional. 
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PESQUISA DE SATISFAÇAO DE CONFORTO EM 
RELAÇAO À CADEIRA DE UMA SALA DE AULA DE UMA 

INSTITUIÇAO DE ENSINO SUPERIOR

Satisfaction surveu of comfort in relation to the chair of a classroom of in 
Institution of higher education

FlaviaMaria de Andrade¹, Miriam Tatiana de Souza Boaventura², Rafael Ingo Lincoski³, Cynthia M. 
Zilli4
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4. Orientadora

RESUMO 

A postura sentada é a mais adotada com freqüêncianos ambientes escolares e escritórios, porém ao manter-sepor 
umtempo prolongado nesta posição pode tornar desconfortável.AtravésdaErgonomia,pode-se configurar conforto em 
relação à cadeira. O presente estudo apresenta o grau de satisfação em relação ao conforto das cadeiras da sala de aula de 
uma faculdade de ensino superior. Foi utilizado como instrumento de pesquisa, um questionário direcionado aos alunos 
de uma instituição de ensino superior com questões fechadas. Estetrabalho trata-sede uma pesquisa qualitativacom carac-
terística controlada, randomizada, com eixo de estudo individual e eixo de montagem longitudinal.Ondese concluiqueos 
entrevistados estão satisfeitos quanto ao conforto das cadeiras.

Palavras chave: Cadeira, conforto, ergonomia.
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SUBSTITUIÇÃO DA GINÁSTICA LABORAL POR PAUSAS 
SEM ATIVIDADE MUSCULAR NA JORNADA DE TRABALHO 

- PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Changing the gym work without breaks in muscle activity in work shift – 
satisfaction survey

Larissa Bertucci¹, Liliane Perosa², Cynthia Mara Zilli³
1. Pós-graduanda MBA Gestão em Ergonomia – Faculdade Inspirar
2. Pós-graduanda MBA Gestão em Ergonomia – Faculdade Inspirar

3. Orientadora

RESUMO 

Este estudo teve como objetivo verificar a satisfação dos funcionários de um frigorífico do meio-oeste de Santa Ca-
tarina em relação à substituição da Ginástica Laboral (GL) por Pausas na jornada de trabalho. Os funcionários desta 
empresa tiveram uma vivência da prática da Ginástica Laboral durante aproximadamente uma década e a partir de 2012 
este programa foi substituído por pausas no trabalho. Trata-se de uma pesquisa de campo, observacional. Uma amostra 
de 100 (cem) funcionários com mais de dois anos de empresa foi submetida a um questionário relacionado à satisfação em 
relação à substituição da GL pela pausa. Como resultado foi encontrado que a maioria preferiu a pausa à ginástica laboral 
e estão satisfeitos com a mudança no modo de estratégia para recuperação da fadiga muscular, estando mais dispostos 
para o trabalho com a inserção das pausas na jornada de trabalho.

Palavras-chaves: Ergonomia; fadiga muscular; ginástica laboral; pausas; satisfação no trabalho. 
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DESENVOLVIMENTO DE CADEIRAS SEMI SENTADOS 
PARA LINHA DE DE PRODUÇÃO EM ABATEDOURO DE 

FRANGOS E SUA IMPLANTAÇÃO

 Development chairs of  sat for semi production line in poultry 
slaughterhouses and its implementation

Vivian Aguiar Tanaka Franco¹, Cynthia Mara Zilli²
1. Faculdade Inspirar

2. Orientadora

RESUMO 

A pesquisa realizada no desenvolvimento da cadeira semi sentada no setor de corte num abatedouro de aves, vi-
sando melhorar a execução do trabalho em linha de produção. Os indivíduos realizam os trabalhos dinâmicos em pé. A 
pesquisa caracteriza-se com o desenvolvimento da cadeira no setor de cortes, na linha de produção desossa, aplicando um 
questionário para avaliar possíveis desconfortos que a cadeira poderia causar, podendo fazer os ajustes necessários. As 
cadeiras semi sentadas foram implantadas em abril de 2010, na sala de cortes no setor de desossa. Compreendeu-se que a 
implantação da cadeira permitiu uma adequação do posto de trabalho, sem mudanças de mobiliários e layout, permitindo 
aos colaboradores a alternância de posturas, de semi sentado para em pé, possibilitando que ele tenha movimentos livres 
de tronco e membros superiores, contribuindo para melhorar a condição de saúde no trabalho.

Palavras-chaves: Ergonomia, condições de trabalho, cadeira semi sentada, abatedouro de aves.
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DOR E SATISFAÇÃO NO TRABALHO: UMA ANÁLISE DE 
TRABALHADORES DOS RAMOS ADMINISTRATIVO, LINHA 

DE PRODUÇÃO, RURAL E SAÚDE

 Pain and job satisfaction: An analysis of workers of administrative 
branches, production line, rural and health

Fernanda Cofferi ¹, Cynthia Mara Zilli²
1. Faculdade Inspirar 

2. Orientadora

RESUMO 

Trata-se de um ensaio observacional randomizado, com eixo de montagem transversal não-controlado, contempo-
râneo, agregado e de caráter qualitativo; tendo como objetivo primário avaliar o nível de dor e satisfação no trabalho 
entre a amostra estudada. Foram avaliadas 40 trabalhadoras voluntárias subdivididas em quatro (4) grupos de quatro (4) 
ramos distintos [(A)administrativo, (B)linha de produção, (C)rural e (D)saúde], ambas com mais de 06 meses trabalhados 
no mesmo ramo, sexo feminino, idade entre 20-50 anos e sem patologias pré-existentes. Os dados foram coletados através 
de dois (2) questionários autoexplicativos: Nível de satisfação no atual emprego e o Questionário de avaliação (subjetiva) 
de dores localizadas. Após a análise criteriosa dos dados obtidos nesse estudo, concluiu-se que apesar do desencadeante 
das dores possuírem causas multifatoriais, percebe-se a interferência nítida da satisfação com o trabalho, exceto no setor 
da saúde, o qual não evidenciou tal influência com relevância.

Palavras-chaves: Doença do Trabalho, Dor, Trabalhador, Satisfação.



 Página - 76

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 7 • Número 2 • ABR/MAI/JUN de 2015

ACIDENTE DO TRABALHO - ANÁLISE DO PERFIL 
ORGANIZACIONAL RELACIONADO AOS ACIDENTES 

BIOLÓGICOS OCORRIDOS EM UM GRANDE HOSPITAL DE 
PORTO ALEGRE 

Work Accident - Analysis of organizational profile related to biological 
accidents in a large hospital in Porto Alegre

Vinícius Augusto Resener¹, Jean Alexandre Corrêa Vieira²
1. Aluno Faculdade Inspirar

2. Orientador

RESUMO 

Os acidentes do trabalho são os maiores agravos à saúde dos trabalhadores brasileiros. Os trabalhadores hospitalares 
têm um risco maior que a população em geral de contraírem infecções no seu local de trabalho. No Brasil, estima-se que 
a ocorrência de subnotificação seja grande. Este trabalho, que tem por objetivo descrever quais os fatores que exercem 
papel decisivo na ocorrência de acidentes biológicos no âmbito de um grande hospital de Porto Alegre, é um estudo re-
trospectivo dos casos de acidentes do trabalho com material biológico ocorridos neste hospital durante o ano de 2006. Os 
dados encontrados durante a presente pesquisa foram comparados às informações repassadas pelo sistema PSBio, a fim 
de situar a instituição avaliada em relação aos valores nacionais. O período da tarde foi o que revelou maior número de 
acidentes biológicos, sendo que houve um predomínio feminino nas notificações da instituição. Bioquímicos e técnicos de 
enfermagem foram as funções com maior incidência de acidentes biológicos. Centro cirúrgico e UTI foram os locais com 
maior número de acidentes. Os acidentes biológicos estavam significativamente associados aos indivíduos mais jovens 
(p<0,001), mulheres (p=0,004), no turno da tarde (p=0,041), nas funções de técnico de enfermagem e bioquímico e sem 
afastamento do trabalho (p<0,001).

Palavras chave: acidente do trabalho, acidente biológico, perfil epidemiológico. 
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Capítulo VII

ESTÉTICA
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE REVITALIZAÇÃO DE 
RÍTIDES EM REGIÃO ORBICULAR DA BOCA ATRAVÉS DO 

LASER DE BAIXA INTENSIDADE: ESTUDO DE CASO

Evaluation of the effects of the revitalization of rhytids in the orbiculares oris 
region through low intensity laser: case study
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RESUMO 

Este trabalho é um estudo de caso, longitudinal com autocontrole não randomizado. Com um indivíduo do sexo 
feminino, cor branca, 61 anos, fototipo III. Rugas periorais classificadas em grau II, epiderme apresenta textura áspera, 
atrófica e ondulada. O objetivo é comprovar visualmente a efetividade do laser de baixa intensidade em tecidos sem solução 
de continuidade (não abertos) na faixa do vermelho e infravermelho (660 nm e 808 nm) respectivamente. Foi aplicada 
uma dose de 3J/cm² em cada ponto, sendo três pontos em lábio superior e três em lábio inferior mais dois em lado direito 
e esquerdo da boca. Após dez sessões três vezes por semana apresentou diminuição significativa na profundidade das 
rugas (ver fotos). Houve melhora em cinquenta por cento no aspecto da pele e autoestima segundo avaliação da paciente.

Palavras- chaves: afecções atróficas da pele, envelhecimento celular,bioestimulação
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AROMOTERAPIA: O USO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE TEA 
TREE E LAVANDA NO TRATAMENTO DA ACNE

Aromatherapy: The use of Tea Tree and Lavender essential oils in the 
treatment of acne

Vinícius Augusto Resener¹, Jean Alexandre Corrêa Vieira²
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2. Orientador

RESUMO 

A Aromaterapia é uma ciência milenar que se utiliza dos efeitos e reações causados pelos óleos essenciais produzidos 
pelas plantas nos tratamentos terapêuticos dos indivíduos. Tem como fundamento princípios holísticos, onde o corpo, a 
alma e a mente são considerados como um todo. O bem-estar, a busca do equilíbrio físico e emocional aliados as suas pro-
priedades curativas, tornaram atualmente os óleos essenciais amplamente aplicados na área da estética. O uso concomi-
tante aos cosméticos, massagens, compressas ou banhos aromáticos tem fornecido aos profissionais da estética uma gama 
de possibilidades em sugerir aos seus clientes tratamentos diferenciados e individualizados. As propriedades e indicações 
dos óleos essenciais são inúmeras. Esse trabalho enfoca o estudo dos óleos essenciais de lavanda e melaleuca (tea tree), por 
terem ações antissépticas, adstringentes, cicatrizantes e calmantes. Esses óleos costumam ser utilizados nos tratamentos da 
acne, apresentando ações tanto estéticas como psicológicas e medicinais. Para assegurar o sucesso da terapia, é necessário 
um profissional habilitado e adquirir óleos de procedência confiável. Referências bibliográficas e estudos científicos sobre 
a Aromaterapia na estética ainda são pouco numerosos o que dificultou a análise mais aprofundada do tema.

 Palavras-chaves: óleos essenciais, estética, holístico, terapias alternativas.
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Capítulo VIII

FUTEBOL

FUTEBOL, MEIO AMBIENTE E EVENTOS 
SOCIOESPORTIVOS: POSSIBILIDADE DE DESENVOLVER 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Soccer, environment and social and sporting events: potencial for to develop 
a environmental education.

Rodrigo Branco Sozzi¹, Aramis de Souza Bueno², Soraya Corrêa Domingues³.
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RESUMO 

Este artigo trata sobre as possibilidades de realização teórica e prática de evento esportivo de futebol e meio am-
biente. O objetivo é analisar a importância do futebol nas comunidades como possibilidade de espaço para a Educação 
Ambiental. O evento esportivo de futebol, no Brasil, envolve facilmente a comunidade em virtude do seu apelo emocional 
culturalmente construído. No evento esportivo, as experiências dos atletas, familiares e toda comunidade, podem ser es-
paços de divulgação e sensibilização da Educação Ambiental, no qual através de normas e parâmetros ambientais para os 
eventos esportivos, os envolvidos vão adotando, na prática condutas e reflexões ambientalistas. Dessa forma, este artigo 
propõe a realização de um “Torneio de Futebol Verde”, onde todos os envolvidos, atletas, famílias, torcida, promotores e 
incentivadores, compartilhem a partir das regras e normas estabelecidas a consciência ambiental. 

Palavras-chaves: Comunidade, futebol, meio ambiente e educação ambiental. 
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Capítulo IX

HOSPITALAR

ALTERAÇÕES DO ÍNDICE DE OXIGENAÇÃO NO PÓS-
OPERATÓRIO IMEDIATO DE REVASCULARIZAÇÃO DO 

MIOCÁRDIO

Changes in index oxygenation immediate postoperative myocardial 
revascularization 

Túlio Carvalho de Oliveira¹, Nayana Pinheiro Machado de Freitas Coelho²
1.  Faculdade Inspirar/Discente (Curitiba/ Paraná/ Brasil) tuliodbv@hotmail.com

2.  Universidade Estadual do Piauí e Faculdade Integral Diferencial/Docente (Teresina /Piauí/ Brasil) 
nayanamachado@oi.com.br

RESUMO 

A doença coronária isquêmica tem atingido cada vez mais a população devido a hábitos alimentares, sedentarismo 
e estresse. A cirurgia de revascularização do miocárdio tem se mostrado tratamento padrão para tal patologia, pois per-
mite abordagem direta de todas as artérias coronárias comprometidas e a manutenção dos resultados a longo prazo, por 
isso se tornou a terapêutica mais atrativa. Esse tipo de abordagem leva a um pós-operatório com alterações respiratórias 
para o paciente. O objetivo do estudo foi analisar as alterações do índice de oxigenação no pós-operatório imediato de 
revascularização do miocárdio. Trata-se de uma pesquisa descrita, transversal e retrospectiva, com 15 prontuários de pa-
cientes que foram submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio. Os dados foram coletados no banco de dados 
do hospital, utilizando-se as seguintes variáveis: FR, PaO2, FiO2 e IO2 em 2 momentos distintos: primeiro, no momento 
em que o paciente entrou na UTI e o segundo, após 24 horas. Os dados foram analisados através do teste t student pare-
ado. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Faculdade Integral Diferencial sob o nº 341/09. Como 
resultados obtidos foram: a FR, PaO2, e FiO2 com diferença significativa (p=0,0002), (p=0,0037), (p=0,0001) e o IO2 não 
obteve diferença significativa. Conclui-se que mesmo com os efeitos anestésico-cirúrgicos, tem se mantido o grau de nor-
malidade fisiológico das variáveis colidas. 

Palavras-chaves: oxigenação, revascularização do miocárdio
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VENTILAÇÃO OSCILATÓRIA DE ALTA FREQUÊNCIA EM 
RECÉM-NASCIDO COM HIPERTENSÃO PULMONAR PELA 

HIPOTERMIA TERAPÊUTICA INDUZIDA: ESTUDO DE 
CASO

FAN OSCILLATING HIGH FREQUENCY IN NEWBORN WITH 
PULMONARY HYPERTENSION INDUCED BY HYPOTHERMIA 

THERAPY: A CASE STUDY
Monizze Oliveira Carleto¹ Brenda Cavalcante Marques², Eduardo Rocha³

1.  Monizze Oliveira Carleto – Fisioterapeuta, pós-graduanda em Fisioterapia Hospitalar pela faculda-
de Inspirar 

2. Brenda Cavalcante Marques – Fisioterapeuta, pós-graduanda em Fisioterapia Hospitalar pela fa-
culdade Inspirar

3. Eduardo Rocha, especialista em Fisioterapia Hospitalar pela Universidade de Uberaba, coordenador 
das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica do Hospital Regional Público do Marajó 

RESUMO 

A hipotermia induzida é uma terapêutica neuroprotetora com segurança e eficácia demonstradas no tratamento de 
recém-nascidos de termo com encefalopatia hipóxico-isquêmica (EHI), porém pode ocorrer um desvio da curva de dis-
sociação da hemoglobina para a esquerda com diminuição da entrada de oxigênio aos tecidos e vasoconstrição pulmonar 
ocasionando a hipertensão pulmonar. A ventilação oscilatória de alta frequência (VOAF) vem sendo utilizada com sucesso 
para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória grave quando a ventilação mecânica convencional falha. 
Este artigo foi constituído de um estudo de caso sobre uma recém-nascida do gênero feminino, com hipótese diagnóstica 
EHI, que foi submetida a VOAF após evoluir com hipertensão pulmonar durante a realização da hipotermia terapêutica. 
Os resultados obtidos foram melhora dos dados gasométricos quando comparados a ventilação mecânica convencional. 
Em conclusão, acredita-se que a VOAF pode ser fundamental no prognóstico do paciente, quando há falha da ventilação 
mecânica convecional, conforme evidenciam alguns estudos, porém a sua utilização na prática clínica em recém-nascido 
crítico exige mais estudos e um treinamento cuidadoso de toda a equipe multiprofissional de saúde envolvida.

Palavras-chaves: hipertensão pulmonar, hipotermia terapêutica, ventilação oscilatória de alta frequência.
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O PANORAMA DA ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA 
DOMICILIAR

The Panorama of Physical Therapy Assistance Homecare

Caroline Andréa Siqueira¹, Ana Paula Rodrigues²
1. Especialista em Fisioterapia Hospitalar, Faculdade Inspirar, Curitiba – PR, carosique@ig.com.br

2. Mestre em Biologia Celular e Molecular, Universidade Federal do Paraná, Curitiba – PR, anapaula-
cpp@gmail.com

RESUMO 

Introdução: A assistência domiciliar é um modelo que está em processo de expansão por todo o Brasil e revela-se 
um novo espaço de trabalho para os profissionais de saúde, no âmbito público e privado. O aumento da demanda e o 
interesse em investir nessa modalidade se dá pela mudança do perfil populacional, humanização e processo de desospita-
lização. A assistência domiciliar conta com a presença de uma equipe multidisciplinar, a qual está inserido o profissional 
fisioterapeuta. No âmbito publico, o fisioterapeuta encontra dificuldades referentes a falta de clareza sobre o seu objeto 
de trabalho levando a indefinições do campo de atuação do profissional, parecendo estar voltado apenas a doença e suas 
sequelas; além do número bastante reduzido de fisioterapeutas no Programa Saúde da Família sendo um reflexo da pe-
quena experiência da fisioterapia na atenção primária, resultando em desconhecimento das inúmeras possibilidades de 
atuação do fisioterapeuta por outros profissionais de saúde, gestores e pela população.  Objetivos: O objetivo deste trabalho 
é divulgar os resultados encontrados sobre a assistência fisioterapêutica e como a fisioterapia tem avançado nesse sentido. 
Materiais e métodos: Trata-se de um trabalho de revisão de literatura elaborado através de pesquisas em bases de dados: 
BIREME, Google Acadêmico, LILACS, MEDLINE, PUBMED e SciELO, no período entre 2001 e 2011. Resultados e Dis-
cussão: Os resultados apontam que a assistência domiciliar tem despertado grande interesse por parte dos profissionais 
da saúde e da comunidade que necessita desta modalidade, além de ser um campo de atuação que permite ao profissional 
uma gama de possibilidades e maior contato com a realidade cotidiana do paciente.  Contudo ainda existe a necessidade 
de mais produções cientificas, por parte dos profissionais de fisioterapia, a fim de aumentar e solidificar a relevância do 
profissional no ambiente domiciliar. 

Palavras-chaves: Assistência domiciliar, fisioterapia, home care, protocolo, SUS.
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FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA NOS CUIDADOS 
PALIATIVOS EM PACIENTES IDOSOS: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA

Oncologic physiotherapy in palliative care in elderly patients: a review of 
literature

Caroline Viaceli¹, Germana R.L Calvacante², Angélica Lodovico³
1. Fisioterapeuta, Graduada pela Universidade Católica de Pelotas – Pelotas RS/Brasil. viacelli.caro@

hotmail.com
2. Fisioterapeuta, Graduada pela Universidade NovaFapi Centro Universitário – Teresina PI/Brasil. 

germanarlc@hotmail.com
3. Doutora em Biomecânica pela UNICAMP – Campinas-SP/Brasil; Mestre em Biomecânica pela 
UNICAMP – Campinas-SP/Brasil; Fisioterapeuta, Graduada pela Universidade Tuiuti do Paraná – 

Curitiba-PR/Brasil. angelicalodovico@yahoo.com.br

RESUMO 

Em decorrência do grande número de indivíduos idosos hospitalizados portadores de processos oncológicos, surge a 
discussão sobre os cuidados paliativos voltado a esses pacientes, uma vez que, tais cuidados, são de extrema importância e 
configuram como uma alternativa no atendimento integrado. Considerando que o fisioterapeuta, nos cuidados paliativos, 
busca controlar os sintomas, educar e orientar os cuidadores e familiares destes, o presente estudo teve como objetivo avaliar 
as evidências a cerca da atuação da fisioterapia oncológica nos cuidados paliativos em pacientes idosos. Foram utilizadas 
buscas nas bases de dados PEDro, Pubmed e Scielo com os seguintes descritores “aged”, “physical therapy specialty”, 
“medical oncology’, “hospice care” para a busca de dados. Foram encontrados  35 artigos, sendo selecionados 32, que se 
enquadraram nos temas relacionados à abordagem fisitoerapêutica oncológica nos cuidados paliativos em pacientes com 
faixa etária igual ou mais que 60 anos. Observaram-se que os estudos relacionados retratam a importância da fisioterapia 
nesse contexto de reabilitação, qualidade de vida e alivio sintomatologico aos pacientes em ambiente hospitalar, assim 
como alguns recursos utilizados no tratamento.

Palavras- chaves: idosos, fisioterapia, oncologia, cuidados paliativos.
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EFEITOS DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM 
DOENÇA RENAL CRÔNICA DURANTE TRATAMENTO 

HEMODIALÍTICO: ESTUDO DE REVISÃO

Effects of hysical therapy in patients with chronic kidney disease during 
hemodialysis: study of review

Cleudiane Santos Rocha¹, Letícia Gomes Vieira², Willy Leite Lima³
1. Fisioterapeuta pela Faculdade Santa Terezinha – CEST, São Luis/MA – Brasil, Especializanda do 

Curso de Fisioterapia Hospitalar pela Inspirar, e-mail: cleud_santos@hotmail.com.
2. Fisioterapeuta pela Faculdade Santa Terezinha – CEST, São Luis/ MA – Brasil, Especializanda do 

Curso de Fisioterapia Hospitalar pela Inspirar, e-mail:leticia.gomes_fisio@hotmail.com.
3. Fisioterapeuta pela UFPB, João Pessoa/PB - Brasil, Mestre em Saúde Materno Infantil pela 

UFMA,São Luís/MA – Brasil,   email:willyfisio@gmail.com.

RESUMO 

Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) é uma das patologias que vem acometendo cada vez mais a população, 
causando sérios problemas de saúde pública. Por haver perda de suas principais funções (excretora e endócrina), os rins 
deixam de desempenhar suas funções, desencadeando diversas alterações físicas. O tratamento hemodialítico torna as 
atividades dos pacientes restrita, favorecendo o estilo de vida sedentário, baixa tolerância ao exercício e alto descondicio-
namento físico. Em conseqüência a tais alterações, alguns estudos vêm sendo propostos com intuito de realizar fisiotera-
pia inter ou intradialítica como parte integrante da reabilitação desses pacientes, visando tanto o tratamento dos sinais 
clínicos da doença como as repercussões na função e na qualidade de vida. Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica 
sobre os efeitos de exercícios físicos em paciente renal crônico durante hemodiálise. Metodologia: Realizou-se um estudo 
de revisão bibliográfica através das bases de dados LILACS, PUBMED, SCIELO, Google Acadêmico e página eletrônica 
da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), cujo levantamento foi realizado nos idiomas inglês e português, publicado 
no período de janeiro de 2003 a março de 2013. Resultados: Foram encontrados 50 artigos, onde destes foram utilizados 
apenas 15 que preenchiam os critérios de inclusão, sendo 12 nacionais e 3 internacionais. Os artigos selecionados foram 
analisados e lidos na íntegra. Conclusão: Pôde-se concluir que a utilização de exercícios físicos são eficazes em pacientes 
renais crônicos durante a hemodiálise, proporcionando em geral, melhora da qualidade de vida e da capacidade funcional.

Palavras- chaves: insuficiência/doença renal crônica, exercícios físicos, fisioterapia, tratamento por hemodiálise.
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Capítulo X

NEUROLOGIA

FISIOTERAPIA ASSOCIADA AO USO DA COENZIMA Q10 NA 
DISTROFIA MUSCULAR DE CINTURAS: UM ESTUDO DE 

CASO

Physical therapy in Connection with the use of coenzyme Q10 in waist 
muscular dystrophy: a casestudy

Andresa Landmann¹, Milena Miranda², Sibele Andrade Melo Kanut³
1 – Discente da Pós Graduação em Reabilitação Neurofuncional da Faculdade Inspirar (Curitiba – 

PR). E-mail: landmannandresa@hotmail.com.
2 – Discente da Pós Graduação em Reabilitação Neurofuncional da Faculdade Inspirar (Curitiba – 

PR). E-mail: mihhmiranda@hotmail.com. 
3 - Docente da Pós Graduação em Reabilitação Neurofuncional da Faculdade Inspirar (Curitiba – 

PR). E-mail: sibelemelo@gmail.com 

RESUMO 

Introdução: OBJETIVO: Investigar os efeitos adicionais da Fisioterapia Neurofuncional para melhora e manu-
tenção do quadro funcional de um paciente com diagnóstico de distrofia muscular do tipo cinturas que faz uso contínuo 
da coenzima Q10. MÉTODOS: a amostra foi composta por um individuo do sexo masculino (50 anos), com diagnóstico 
clínico confirmado de distrofia muscular do tipo cinturas. Este participante foi submetido a 10 sessões de Fisioterapia 
convencional com duração de 40 minutos cada (T1), seguida de um período de 2 meses sem tratamento fisioterapêutico, 
e novamente mais 5 sessões de fisioterapia convencional (T2). Durante todo o período do estudo, o participante fez uso 
ininterrupto da coenzima Q10. O Teste Manual de Força Muscular, a Escala de Medida de Função Motora, a Escala de 
Barthel e o Tempo Percorrido na Esteira foram avaliados antes, após o final de T1, 2 meses após o final de T1 (i.e. e antes 
do início de T2) e após o término de T2. Resultados: Comparando as avaliações antes e após T1, o paciente melhorou 
em todos os parâmetros avaliados, sendo que esta melhora permaneceu estável durante os dois meses sem fisioterapia. 
CONCLUSÃO: Pode – se concluir que a combinação entre a coenzima Q10 e a Fisioterapia neurofuncional tem grande 
potencial na melhora do desempenho motor, resistência e força muscular de indivíduos com distrofia muscular de cinturas. 
Ensaios clínicos controlados e randomizados são necessários para confirmar este potencial.

Palavras- chaves: Palavras Chaves: Fisioterapia, Distrofia de Cinturas, Coenzima Q10.
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ASPECTOS CLÍNICOS E FISIOTERAPÊUTICOS DA 
HIPOMIELINIZAÇÃO CONGÊNITA: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA

Clinical aspects of congenital and physiotherapy hypomyelinating: a 
literature review 

Louise Gomes Costanzi¹, Patrícia de Senna Eyng², Janaína Medeiros de Souza³
1 – Louise Gomes Costanzi – Fisioterapeuta

2 - Patrícia de Senna Eyng – Fisioterapeuta, especialista em Hidrocinesioterapia pela Faculdade 
Evangélica do Paraná

3 - Orientadora

RESUMO 

A Hipomielinização Congênita (HMC) é uma rara polineuropatia congênita, do quadro de doenças neuromuscu-
lares, caracterizada por um grupo de desordens que ocorrem na primeira infância. Neste trabalho temos como objetivo 
descrever os aspectos desta patologia e relatar as características clínicas apresentadas através de relatos de caso e artigos 
originais encontrados na literatura tendo como fonte de dados publicações indexadas das bases Ovid, Medline e Lilacs 
incluindo artigos publicados no período de 1983 a 2013 utilizando as palavras chaves: doenças neuromusculares infantis; 
Hipomielinização congênita. Os estudos descreveram características clínicas semelhantes como a hipotonia, fraqueza 
muscular distal e atraso no desenvolvimento motor na maioria dos casos, que podem auxiliar no diagnóstico diferencial 
da patologia, mas apresentam limitações, pois pouco descrevem a evolução funcional dos casos relatados. 

Palavras-chave: Doenças Neuromusculares, Hipomielinização Congênita.
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LESÃO MEDULAR SEGUIDA DE ÓRTESE NA 
REABILITAÇÃO DA MÃO: REVISÃO DE LITERATURA

SPINAL CORD INJURY ORTHOSIS THEN THE REHABILITATION OF 
THE HAND: LITERATURE REVIEW

Luciandra Kersting Miguel¹, Schirley Manhaes²
1 – Aluna

2 - Orientadora

RESUMO 

Este estudo apresenta uma revisão de literatura no que diz respeito à lesão medular e a utilização de órtese para as 
mãos de pacientes que sofreram este tipo de trauma. Iniciaram-se os estudos buscando conceitos, incidência e etiologia 
das lesões medulares com a finalidade de se conhecer as suas causas e consequências fisiológicas, visando uma melhor 
compreensão dos danos que uma lesão medular pode causar aos membros superiores, em especial às mãos. Considerou-se 
importante realizar um breve relato da anatomia das mãos e as terminações nervosas diretamente relacionadas à medula, 
cujo conhecimento é imprescindível ao terapeuta de mão. Finalmente buscou-se a literatura existente com relação às ór-
teses para as mãos, finalidade, prescrição, acompanhamento terapêutico e exemplos de indicações de diferentes tipos de 
órteses utilizadas na reabilitação de pacientes que sofreram lesão medular e as recomendações terapêuticas necessárias. 

Palavras-Chave: Lesão Medular. Mão. Órtese. Reabilitação.
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OS AVANÇOS E OS BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA 
ASSISTIVA NA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENE - 

REVISÃO 

Process and Benefits of Assistive Technology in Duchenne Muscular 
Dystrophy - Review

Joyce Lorena Maia Barcelos¹, Camila Manzotti², Janaína Dalla Costa Zaions³, Schirley Aparecida 
Manhães4

1. Graduada em Terapia Ocupacional pela Universidade de Uberaba. UNIUBE/ Uberaba/MG/BR. 
joycebarcelos.to@hotmail.com;

2. Graduada em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal do Paraná/ Curitiba/PR/BR. mila-
manzotti@gmail.com;

3. Graduada em Fisioterapia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões/
Erechim/RS/BR. janazaions@gmail.com;

4. Graduada em Terapia Ocupacional pela Universidade Tuiuti do Paraná/ Curitiba/PR/BR. samanha-
es1308@hotmail.com.

RESUMO 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é doença de caráter hereditário e progres¬sivo que ocasiona limitações 
motoras, restrições na deambulação, diminuição da capacidade pulmonar levando o individuo ao óbito. A Tecnologia 
Assistiva (TA) consiste no uso de equipamentos visando minimizar os déficits funcionais e melhorar a qualidade de vida 
de pessoas com deficiência. Ob¬jetivo. O presente estudo teve como objetivo verificar na literatura o uso da TA em por-
tadores da DMD como recurso de reabilitação. Método. Tratou-se de um trabalho de revisão de literatura qualitativo e 
quantitativo entre os anos de 2008 a 2013. Foram utilizados artigos em língua portuguesa publicados no Sielo, Bimere, 
Revista Neurociencias e nos Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCAR. Resultados. Foram encontrados oitenta e 
cinco artigos dos quais sete foram selecionados conforme critérios de inclusão. Conclusão. Os estudos analisados apontam 
que o uso da Tecnologia Assistiva em seus recursos, apresenta influência positiva na evolução e manutenção da qualidade 
de vida, na independência nos papéis ocupacionais do indivíduo e na progressão da patologia em estudo. 

Palavras-chaves: Distrofia Muscular de Duchenne, Tecnologia Assistiva, Reabilitação.
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MOBILIZAÇÃO NEURAL NO AUMENTO DA AMPLITUDE 
DE MOVIMENTO: REVISÃO SISTEMÁTICA

Neural Mobilization to Increase Range of Motion: a Systematic Review

Priscila Leopoldina Oliveira Batista¹, Fernanda Valverde Carneiro², Bruna Angela Antonelli³
1. Graduada em Fisioterapia pela Universidade de Pernambuco - UPE, Pós Graduação em Terapia 

Manual pela Faculdade Inspirar, Petrolina, PE – Brasil, e-mail: priscila_petro@hotmail.com
2. Graduada em Fisioterapia pelo Centro Universitário de João Pessoa - UNPÊ, Pós Graduação em 

Terapia Manual pela Faculdade Inspirar, Petrolina, PE – Brasil, e-mail: ftfernandavalverde@hot-
mail.com 

3. Graduada em Fisioterapia pela Faculdade de Pato Branco – FADEP, Mestre em Engenharia Ergo-
nômica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Faculdade Inspirar, Petrolina, 

PE – Brasil, e-mail: brunautfpr@gmail.com

RESUMO 

A mobilização neural (MN) é uma opção de tratamento para pacientes com distúrbios neurais que, utiliza técnicas 
específicas para restaurar o movimento e a elasticidade do sistema nervoso, a fim de promover o reestabelecimento das 
estruturas musculoesqueléticas que recebem sua inervação, favorecendo, assim, um aumento na amplitude de movimento. 
Essa técnica, mesmo de origem antiga, ainda é pouco utilizada para tratamento de pacientes com alterações musculoesque-
léticas, devendo ser mais estudada para aperfeiçoamento e utilização na terapêutica. Este trabalho consiste em uma revisão 
bibliográfica, tendo por finalidade verificar a eficácia da mobilização neural no ganho de amplitude de movimento (ADM) 
e, além disso, conhecer melhor a técnica, levantar as indicações e aplicações desta nas disfunções musculoesqueléticas. De 
acordo com os estudos analisados a MN promove resultados positivos no aumento da ADM. No entanto, sugerem-se novos 
estudos buscando os seus efeitos para melhor desempenho dos tratamentos fisioterapêuticos.

Palavras-chaves: sistema nervoso, fenômenos fisiológicos musculoesqueléticos e neurais, amplitude de movimento 
articular, modalidades de fisioterapia.
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A EQUOTERAPIA COMO ALTERNATIVA DE ABORDAGEM 
TERAPÊUTICA EM CRIANÇAS EX-PREMATURAS

The hippotherapy approach as alternative therapy in ex-premature children

Mirian Luci Porto Picichelli¹
1. Aluna

RESUMO 

A prematuridade pode levar a alterações anatômicas e estruturais do cérebro devido à interrupção das etapas de de-
senvolvimento pré-natal. Tais alterações podem causar déficits funcionais, tornando os ex-prematuros sujeitos a problemas 
cognitivos e motores, assim como suas repercussões nas atividades de vida diária, mesmo na adolescência e idade adulta. 
A equoterapia é um método terapêutico que utiliza os recursos do cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas 
áreas da equitação, saúde e educação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de deficiências. 
O objetivo deste estudo é demonstrar que crianças nascidas prematuramente, provavelmente, apresentarão algum déficit 
motor no futuro, necessitando de acompanhamento terapêutico precoce para um adequado desenvolvimento neuropsico-
motor (DNPM). Tendo também como intuito resaltar os benefícios da equoterapia no controle motor a fim de considerá-la 
como uma alternativa de tratamento. Para isso será utilizada a metodologia de revisão bibliográfica existente sobre pre-
maturidade e estímulos motores proporcionados pela equoterapia. Conclui-se através deste trabalho que, apesar de não 
haver nenhum estudo específico de equoterapia em ex-prematuros, são evidentes os incrementos desta terapia no controle 
motor destas crianças nascidas prematuramente. Fazem-se necessários novos estudos neste tema, já que a incidência de 
nascimentos prematuros vem crescendo nos últimos anos e está claro que estas crianças precisam de um maior estímulo 
e acompanhamento para um adequado DNPM.

PALAVRAS-CHAVE: prematuridade; recém-nascido prematuro; controle motor; desenvolvimento motor; equo-
terapia.  
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A FISIOTERAPIA NA INCLUSÃO EDUCACIONAL DE UMA 
CRIANÇA COM MIELOMENINGOCELE

Physioterapy on the educational inclusion of a child with myelomeningocele

Luana Patrícia Schulze¹, Sibele de Andrade Melo Knaut²
1. Curitiba: Inspirar – Centro de estudos,

pesquisa e extensão, 2013.
2. Profa PhD Orientadora

RESUMO 

A Mielomeningocele (MMC) é uma malformação do sistema nervoso central comum ao nascimento sendo considera-
do, um complexo defeito do fechamento do tubo neural. Está associada a freqüentes e severas seqüelas neurológicas, que 
podem causar significativa morbidade e mortalidade.A participação do fisioterapeuta se faz necessária desde os primeiros 
dias de vida, podendo orientar os pais com respeito ao manuseio e ao posicionamento da criança, e a melhor maneira de 
aumentar ao máximo seus movimentos ativos. Assim, os objetivos dessa pesquisa foram mostrar a contribuição da fisiote-
rapia na inclusão educacional de uma criança com mielomeningocele, realizar a avaliação fisioterapêutica da criança e a 
avaliação ergonômica do ambiente escolar focada na acessibilidade e sugerir orientações à professora específicas sobre o 
sujeito. Para a avaliação fisioterapêutica da criança foi utilizada uma ficha observacional com itens investigatórios para 
as próximas etapas, bem como uma entrevista semi-estruturada realizada com a criança e uma avaliação ergonômica 
focada na acessibilidade do ambiente escolar através um guia observacional baseado na Norma Brasileira Técnica 9050. 
Ao realizar esta pesquisa, foi possível observar que a criança apresenta limitações relacionadas ao seu equilíbrio, mas 
mesmo assim mantém uma boa adaptação e inclusão dentro do contexto escolar. A estrutura da escola atualmente busca 
melhores condições de acessibilidade, mesmo não contemplando todas as normas da ABNT. A criança com mielomeningo-
locele terá melhor qualidade de vida e maior chance de ter um desenvolvimento e independência, próximo ao adequado a 
sua idade, se receber orientações, adaptações adequadas, e se seu cuidador estiver bem orientado sobre a doença acerca 
dos cuidados efetivos.     

PALAVRAS-CHAVE: Mielomeningocele, Inclusão Educacional, Acessibilidade, Fisioterapia.
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AVALIAÇÃO SENSORIAL PARA INDIVÍDUOS PÓS 
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA DOS

Sensory evaluation for individuals after stroke: a systematic review of 
measuring instruments available in Portuguese-Brazil

Jennifer Souza Fagundes¹, Aline Cristiane Binda², Julia Garzim Faria³, Stella M. Michaelsen4

1. Pós Graduanda – Faculdade Inspirar
2. Pós Graduanda – Faculdade Inspirar
3. Pós Graduanda – Faculdade Inspirar

4. Professora Dra. (Orientadora)

RESUMO 

Grande parte dos sobreviventes de AVE apresenta, além de outras sequelas, algum déficit sensorial. A fim de avaliar 
o impacto destas alterações na atividade e o efeito de protocolos de reeducação sensorial é importante a utilização de 
instrumentos objetivos. O objetivo desta revisão sistemática foi analisar quais instrumentos de avaliação sensorial para 
paciente pós AVE estão disponíveis em Português-Brasil e descrever suas características e/ou propriedades. Realizou-se 
uma busca sistemática nas bases de dados eletrônicas SCIELO, LILACS, PUBMED, CINAHL, MEDLINE via OVDI, 
e EMBASE, sendo incluídos artigos publicados até março de 2013. Os estudos relevantes foram analisados quanto à 
acessibilidade, objetividade da pontuação e propriedades de medida, acrescentando-se artigos através de busca manual, 
quando necessário. As buscas nas bases de dados resultaram em 96 estudos, após a análise dos títulos restaram 10 artigos, 
reduzidos a 5 estudos elegíveis. Um estudo foi selecionado através da lista de referências e a busca manual foi utilizada 
para complementar a descrição da aplicação dos testes.  No total, foram analisados 9 estudos, descrevendo três diferentes 
instrumentos de avaliação sensorial disponíveis em Português-Brasil, os quais avaliam a sensibilidade tátil, dois avaliam 
também a sensibilidade proprioceptiva e um avalia também a estereognosia. Dois instrumentos - domínio sensibilidade da 
Escala de Fulg-Meyer (S-EFM) e Avaliação sensorial de Notthingham (ASN) - tiveram as propriedades de medida avaliadas 
na versão Brasileira, apresentando valores adequados. Há poucos instrumentos para avaliação sensorial disponíveis em 
Português-Brasil validados para pessoas com AVE e que tiveram as propriedades de medida avaliadas.

Palavras-chaves: acidente vascular cerebral, sensação tátil, sensação proprioceptiva, testes.
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MOBILIZAÇÃO NEURAL NO TRATAMENTO DA SÍNDROME 
DO TÚNEL DO CARPO: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Neural mobilization in the treatment of carpal tunnel syndrome: a review of 
literature

Brandão, Jéssica Thayani Santos¹, Melo, Mariana Modesto Coimbra², Antonelli, Bruna Angela³  
1-Faculdade Inspirar, Petrolina, PE, Brasil, kekathayani@hotmail.com

2-Faculdade Inspirar, Petrolina, PE, Brasil, mary_modesto@hotmail.com
3-Faculdade Inspirar, Petrolina, PE, Brasil, brunautfpr@gmail.com 

RESUMO 

Introdução: A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é uma patologia caracterizada pela compressão do nervo me-
diano, o que pode alterar sua funcionalidade. A Mobilização Neural vem sendo utilizada no tratamento conservador da 
STC, visando à recuperação dos movimentos e da elasticidade do SN. Objetivo: Pesquisar a partir de um levantamento 
bibliográfico sobre os efeitos da mobilização neural no tratamento da síndrome do túnel do carpo. Metodologia: Trata-se 
de uma revisão de literatura do tipo descritivo e explicativo, realizado a partir da consulta nas revistas indexadas nas bases 
de dados eletrônicas: Medline, Lilacs, Cochrane, Pubmed, Scielo, ScienceDirect no mês de agosto e setembro de 2013. Foi 
incluído no estudo trabalhos em português e inglês dos últimos 18 anos. Resultados: Foram selecionados 9 artigos, sendo 4 
de revisão sistemática, 4 ensaios clínicos e 1 estudo de caso. Dos 9 trabalhos, 5 mostraram resultados satisfatórios quanto 
à aplicação da mobilização neural na STC e 4 não constataram a eficácia da técnica no tratamento da STC. Conclusão: 
Ainda não é possível afirmar que a técnica de mobilização neural seja eficaz no tratamento da STC. A carência de estudos 
na área parece ser um fator limitante à constatação dos benefícios dessa técnica.

PALAVRAS CHAVE: Mobilização neural, síndrome do túnel carpal, doenças do nervo mediano. 
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Capítulo XI

OSTEOPATIA
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EFEITO DA MANIPULAÇÃO OSTEOPÁTICA NA MEDIDA 
DA ABERTURA DA BOCA DE INDIVÍDUOS PORTADORES 

DE DISFUNÇÃO TÊMPOROMANDIBULAR

The efect of osteopathic manipulation in the measurement opening of the 
individuals with temporomandibular joint dysfuncction

Alcidália Granemann de Mello¹, Daiane Cristina Aguiar de Souza², Gabriela Vipych Azevedo³
1. Fisioterapeuta. Pós-graduanda em Osteopatia Clínica. Inspirar/Curitiba. E-mail: alcigrane-

mann18@yahoo.com.br
2. Fisioterapeuta. Pós-graduanda em Osteopatia Clínica. Inspirar/Curitiba. E-mail: daianecristina.

fisio@gmail.com
3. Fisioterapeuta. Pós-graduanda em Osteopatia Clínica. Inspirar/Curitiba. E-mail: fisio.gabrielavi-

pych@hotmail.com

RESUMO 

A Disfunção Têmporomandibular (DTM) compreende um grupo de alterações clínicas de origens multifatoriais que 
geram um grande número de problemas, sinais e sintomas relacionados. A limitação do movimento de abertura da boca 
está entre as sintomatologias apresentadas pelos pacientes com DTM. Sabendo que o efeito da osteopatia nas DTM´s já 
vem sendo estudado, esse trabalho teve por objetivo avaliar o efeito da manipulação osteopática na medida da abertura 
da boca de indivíduos portadores de disfunção têmporomandibular. Foram selecionados 06 indivíduos com diagnóstico 
de DTM e limitação na abertura da boca, os quais foram avaliados com o Questionário de Triagem para Dor Orofacial e 
Desordens Têmporomandibulares da Academia Americana de Dor Orofacial e através da mensuração da amplitude da 
abertura da boca através da medida interincisal que foi realizada antes e após a aplicação da técnica. Foi observada uma 
melhora na redução na sintomatologia referida, bem como no aumento na amplitude de movimento da abertura da boca, 
os benefícios restringiram-se àqueles que possuíam um fator externo associado como diagnóstico de fibromialgia, situações 
de estresse, trauma na região e uso de aparelho ortodôntico.

Palavras-Chaves: Disfunção, Têmporomandibular, Osteopatia.
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EFEITOS DAS MANOBRAS OSTEOPÁTICAS VISCERAIS 
SOBRE A TAXA DE GLICOSE EM PACIENTES DIABÉTICOS 

TIPO II

  Osteopathic visceral handlings effects on the glicose  levels in type 
II diabetic patients

RESUMO 

O diabetes melito inclui um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia resultante de defeitos 
na secreção de insulina e/ou em sua ação. O diabetes tipo II é o mais comum (90%). De acordo com Jean Pierre Barral 
(2005), a manipulação visceral tem como objetivo maior desenvolver a motilidade e a mobilidade visceral para que o cor-
po restabeleça suas funções conforme o principio da autocura da filosofia osteopática. O objetivo deste estudo é verificar 
se há alteração sobre a taxa de glicose em pacientes diabéticos tipo II, após as manobras osteopáticas viscerais. O estudo 
foi realizado com 16 indivíduos, homens e mulheres, entre 38 a 78 anos com o diagnostico de Diabetes Melito Tipo II. Os 
indivíduos foram divididos aleatoriamente em dois grupos, 8 no Grupo Tratado (GT) e 8 no Grupo Controle (GC), onde 
o GT recebeu as manobras osteopáticas viscerais. Apenas uma única sessão foi realizada, com duração de 25 minutos em 
média. A glicose de ambos os grupos foram medidas antes do atendimento (T0), 30 minutos (T1) e 60 minutos (T2) após 
as manobras. No GT houve uma redução de 20,55% da taxa de glicose entre T0 a T1, enquanto que no GC essa redução 
foi de 8,09% no mesmo período. Entre o período de T1 e T2, não houve uma redução significativa em ambos os grupos, 
4,17% no GT e 4,41% no GC. A variação da taxa de glicose entre os períodos de T0 a T2 foi mais significativa, ficando em 
25,57% no GT e 12,05% no GC. Por meio deste trabalho foi possível observar que houve uma diminuição da glicose em 
ambos os grupo, mas foi mais significativa no GT. Com isso concluímos que as manobras osteopáticas viscerais podem ser 
usadas em pacientes diabéticos tipo II para a diminuição da glicose.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Melito, Osteopatia Visceral, Glicose
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EFEITOS DA TÉCNICA OSTEOPÁTICA DE INIBIÇÃO DO 
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MOVIMENTO NA FLEXÃO ATIVA DE OMBRO DIREITO 
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RESUMO 

Esta pesquisa tem por objetivo comprovar eficácia do uso da técnica osteopática visceral, que visa buscar a ho-
meostasia do sistema visceral em relação ao corpo como um todo. Com a técnica de inibição do fígado buscamos inibir 
momentaneamente a influência visceral sobre articulação gleno-umeral no plano sagital no movimento de flexão ativa 
do ombro direito, com isso trazer subsídios que possam diferenciar ou mesmo estar correlacionadas as ocorrência de 
alterações da intesidade da dor e/ou ADM (amplitude de movimento) nas possíveis lesões ortopédicas. Dos 79 voluntários 
que participaram da pesquisa, ocorreram 3 exclusões. Realizamos avaliação goniometrica  e a intesidade da dor  através 
da escala EVA (escala visual analógica), antes e durante a técnica osteopática, nas possíveis correlações com a víscera 
fígado nos professores da rede municipal de Sete Barras/SP. Constatamos que dos 76 professores aptos avaliados, 52,63% 
exibiram prováveis alterações viscerais do fígado com a inibição, 36,84% não apresentaram disfunções e 10,53% exibiam 
alterações na ADM e dor mas mantiveram a disfunção no momento da técnica osteopática, sugerindo uma possível lesão 
ortopédica. Através desses resultados observamos a importância do uso da técnica osteopática de inibição do fígado em 
futuras avaliações do ombro direito por fisioterapeutas e médicos.

Palavras-chaves: Fígado, Ombro, Dor, ADM e Osteopatia.
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Capítulo XII

ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA 
DESPORTIVA
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ANÁLISE DO TRATAMENTO FISIOTERÁPICO NA 
SÍNDROME DO IMPACTO DO OMBRO: Revisão Bibliográfica

Analysis physical therapy treatment for shoulder impact syndrome: 
Literature Review

Karla Eugênia Macedo Monteiro¹, Kennya Sayonara Barroso de Moura², Lourdes Sabrina Vieira 
Gonzaga³, Luciana Lopes Costa4
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RESUMO 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), a Síndrome do Impacto do Ombro 
(SIO) é uma das causas mais comuns de dores no ombro em adultos. Resulta de uma pressão na musculatura do ombro 
manguito rotador (MR) exercida por parte da escápula quando o braço é elevado. Com base nessa informação surgiu o 
interesse em conhecer mais sobre a temática e tratamento fisioterápico desta patologia, a fim de facilitar a compreensão e 
engrandecer o acervo científico. A partir disso, buscou-se reunir através de uma revisão bibliográfica informações sobre 
o tratamento conservador através de fisioterapia. Estas se mostram eficientes no tratamento da patologia em questão, 
além de apresentar baixo custo e necessidade de poucos recursos para serem executados. Este estudo tem como principal 
objetivo analisar por meio de revisão de literatura, os diversos métodos de tratamento fisioterapêutico conservador. Além 
disso, verificar quais as contribuições que estes trazem para a recuperação do paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome do Impacto, Ombro, Cinesioterapia e Tratamento Conservador.
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MECANISMO DE ESTABILIZAÇÃO ARTICULAR VIA 
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RESUMO 

A Ginástica Artística (GA) é um dos esportes olímpicos que mais atrai atenção dos espectadores devido à grande 
complexidade e beleza dos exercícios executados pelas atletas em suas rotinas de apresentação. A Competição Individual 
Geral Feminina consiste em séries obrigatórias em quatro aparelhos distintos: Solo (Floor), Salto sobre a Mesa (Vault 
Table), Paralelas Assimétricas (Uneven Bars) e Trave de Equilíbrio (Balance Beam). O presente estudo tem como objetivo 
mostrar o papel do mecanismo de ajuste da rigidez músculo-articular via motoneurônio gama como possível explicação 
da baixa incidência de entorse de tornozelo em inversão na saída da Trave de Equilíbrio. Para aumentar a segurança das 
atletas da modalidade, a Federação Internacional de Ginástica (FIG) determinou, em 1996, o aumento da espessura e 
complacência dos colchões protetores utilizados no pouso e a instalação de fossos protetores nos centros de treinamento 
e competições. Estes fatores, aliados à constante evolução das habilidades gestuais da GA e aumento na carga horária 
destinada ao treinamento possibilitam à ginasta da Trave de Equilíbrio, especialmente, a vivência de experiências como a 
constante repetição gestual em superfícies instáveis em situações de treino e competições o que somado à grande velocidade 
de execução das especificidades gestuais poderia explicar o contínuo ajuste da rigidez músculo-articular. Este mecanismo 
de estabilização articular via motoneurônio gama permite à ginasta resistir eventuais perturbações do meio durante a exe-
cução de sua rotina e é proposto no decorrer deste estudo como principal fator preventivo de lesões na Ginástica Artística.

Palavras-Chave: Ginástica Artística, Gestual Esportivo, Rigidez Músculo-Articular, Lesão Ligamentar.
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RESUMO 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi fazer uma revisão de literatura sobre os artigos científicos que relacionam a 
efetividade do Método Pilates na redução da dor e na incapacidade de indivíduos com dor lombar.

Método: foram pesquisados artigos científicos nas seguintes bases de dados: MEDLINE, SCIELO, PEDRO, EMBASE, 
COCHRANE e LILACS, usando os descritores low back pain”, “Pilates”, “Pilates low back”, “physiotherapy”, “non-
-specific low back” e “rehabilitation”. Foram incluídos no estudo os artigos que tivessem sido publicados entre 2000 e 2013.

Resultados: Catorze artigos preencheram os critérios de inclusão, sendo: 5 estudos  clínicos controlados randomiza-
dos,  1 relato de casos, 3 revisões sistemáticas, 2 revisões sistemáticas com meta-análise, 1 meta-análise e 2 protocolos de 
estudos de triagens controladas  randomizadas. Os 5 estudos clínicos controlados e randomizados relataram melhora na 
dor, porém apenas 2 estudos observaram melhora na incapacidade. No relato de caso houve melhora em ambas variáveis. 

Nas revisões sistemáticas e meta-análises 4 autores concluíram alívio da dor, 1 autor concluiu que não há melhora 
em nenhuma variável e 2 autores contataram evidência inconclusiva para melhora da dor e incapacidade.

Conclusão: A qualidade metodológica dos estudos primários realizados até o momento é baixa e o tamanho das amos-
tras é pequeno, o que faz com que as revisões sistemáticas e meta-análises não entrem em consenso quanto a efetividade 
do método. São necessários estudos com amostras maiores e qualidade metodológica alta para que se possa ter informação 
clínica segura para facilitar a tomada de decisões no tratamento dessa patologia.

Palavras-chaves: efetividade, dor lombar, incapacidade, reabilitação.
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3. Faculdade Inspirar/Fortaleza-CE/Brasil /karladmeireles@gmail.com

RESUMO 

A lombalgia é um sintoma de dor que acomete a região lombar e que pode manifestar-se com a presença ou não 
de irradiação para os membros inferiores, podendo ter uma ou várias causas . A mobilização neural é uma técnica que 
promove facilitação na realização do movimento e elasticidade do sistema nervoso, ela é usada como método diagnóstico, 
utilizando as manobras irritativas no tecido nervoso, e método terapêutico, reduzindo a tensão neural e contribuindo para 
uma maior resolução do quadro sintomático. O objetivo deste estudo foi revisar a influência da técnica da mobilização 
neural na resolução da lombalgia. A investigação das referências utilizadas para a produção desse artigo de revisão literá-
ria qualitativa e exploratória foi a busca por produções nos bancos e bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
nas fontes LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SCIELO (Scientific Electronic 
Library Online), MEDLINEn (U.S. National Library of Medicine), PubMed (National Library of Medicine e do National 
Institutes of Health) e  Google Scholar (Google acadêmico), utilizando as palavras-chaves Lombalgia, Sistema Nervoso, 
Mobilização Neural e Terapia Manual, no período de fevereiro a junho de 2013. Nos artigos pesquisados é notada uma 
expressiva melhora na sintomatologia, no que diz respeito à flexibilidade da coluna lombar e cadeia posterior, diminuindo 
a incapacidade e melhora da qualidade de vida desses pacientes.

Palavras-chaves: Lombalgia, Sistema Nervoso, Mobilização Neural, Terapia Manual.
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RELAÇÃO DA DOR LOMBAR COM O MÚSCULO 
TRANVERSO ABDOMINAL E A IMPORTÂNCIA DA 

ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR COMO TRATAMENTO: 
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

Relationship of back pain with the transversus abdominais muscle and the 
importance of segmental stabilization as treatment: a literature review 
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RESUMO 

A dor lombar tornou-se um problema médico comum, tendo em vista que cada pessoa apresenta 50%-70% de chance 
de vivenciar algum episódio no decorrer da vida. Muitas vezes, o responsável pela lombalgia crônica é o excesso de fadiga 
da musculatura da coluna. Esta utilização muscular excessiva pode gerar alterações no recrutamento da musculatura 
profunda, inclusive no músculo transverso abdominal. Este estudo teve com objetivo, elucidar a importância do músculo 
transverso abdominal na dor lombar e a importância da estabilização segmentar nestes casos. A metodologia usada foi 
baseada em revisão bibliográfica de estudos realizados nos anos de 1996 a 2011, sendo utilizados 22 artigos publicados, 
através da base de dados da MEDLINE, PubMed, LILACS, COCHRANE e SciELO. Pesquisas recentes mostram que os 
exercícios de estabilização auxiliam no tratamento da dor lombar crônica, através da redução do quadro álgico e melhora 
da função em indivíduos com lombalgia. Através do treinamento do músculo transverso do abdômen é possível diminuir a 
dor e a incapacidade funcional dos indivíduos com dor lombar. A análise metodológica realizada foi possível concluir que 
o Músculo Transverso do Abdome é o primeiro músculo a ser acionado na produção de movimentos, e esta característica, 
é abolido em pessoas com lombalgia, onde ocorre déficit no controle motor MTA, resultando em uma instabilidade da 
musculatura, notou-se também que exercícios isométricos para tratamento de lombalgia são mais benéficos por atuarem 
na reeducação da musculatura profunda, indicando a estabilização segmentar com resultados positivos. 

Palavras-chaves: dor lombar, transverso do abdômen, estabilização segmentar.
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CONTRIBUIÇÕES DA FISIOTERAPIA E SUA IMPORTÂNCIA 
NO NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA   

Contributions of Physiotherapy and its importance in the Family Support 
Center

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar e apresentar as contribuições da fisioterapia junto ao Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família (NASF), que tem como estratégia inovadora ampliar e aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na 
atenção básica/saúde da família A metodologia empregada foi revisão bibliográfica de artigos científicos, livros e revistas, 
disponibilizados em sites de pesquisa.  A coleta de dados se deu através de referências com os unitermos “fisioterapia”, 
“Atenção básica a saúde”, “fisioterapia na atenção básica à saúde”, “fisioterapeuta no programa saúde da família” e 
“núcleo de apoio a saúde da família”, nas bases eletrônicas da Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS), Medical Literature Analisysand Retrieval Systen Online (MEDLINE). Cochrane Collaboration 
(COCHRANE), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) e Google 
Acadêmico, sem fazer restrições. As buscas de referências foram realizadas nos meses de março a maio do ano de 2013.  
A partir da pesquisa, 9 artigos foram selecionados para análise final, tendo como critério a apresentação de dados que 
versam  sobre a importância da fisioterapia no contexto da Estratégia de Saúde na Família (ESF) através do NASF, no 
sentido da prevenção de doenças e reabilitação dos usuários. 

Através dos dados analisados, pode-se verificar que para eficácia das ações de promoção da saúde pela política de 
saúde do NASF, é necessário valorizar os grupos de fisioterapia buscando a prevenção de doenças e a promoção da saúde 
com a participação e contribuição de toda equipe multiprofissional, pois a importância do profissional fisioterapeuta no 
NASF é significativa e precisa ser enfatizada.

Palavras-chaves: Promoção de Saúde, Núcleo de Apoio a Família, Fisioterapia.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DE ARTIGOS CIENTIFICOS 
PUBLICADOS SOBRE O USO DA ELETROTERAPIA NA 

LOMBALGIA CRÔNICA   

Literature review of scientific articles published on the use of chronic low 
back pain in electrotherapy.

Dayana Louise Fonseca¹, Fernanda Rodrigues Lopes Gasperin², Patrícia Palma³, César Antonio Lu-
chesa4

RESUMO 

A dor lombar é uma importante causa de incapacidade, ocorrendo em prevalências elevadas em todas as culturas, 
influenciando a qualidade de vida das pessoas (EHRLICH, 2003). O objetivo do estudo consistiu em pesquisar e discutir a 
utilização da eletroterapia como recurso viável no tratamento da dor dessa patologia. Foram analisados artigos científicos 
publicados em livros, revistas e na internet sobre o tema, do ano de 1995 até 2013.Foram verificados ao todo 10 artigos 
científicos, sendo que dentre os vários tipos de condutaspesquisadas no tratamento de lombalgia, a Eletroterapia é apon-
tada como recurso terapêutico apropriado para tratar a dor lombar.

Palavras-chave: Lombalgia Crônica, Eletroterapia, Fisioterapia.
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EFEITOS DO MÉTODO PILATES EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES: REVISÃO DE LITERATURA   

Effects of the method pilates in childrens and teenagers: literature review
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sa4

1. Pós-Graduanda em Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Desportiva, Faculdade Inspirar, 
Cascavel, PR, Brasil. E.mail: ana.cez@hotmail.com

2. Pós-Graduanda em Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Desportiva, Faculdade Inspirar, 
Cascavel, PR, Brasil. E.mail: michelesimone_s@hotmail.com

3. Graduada Pós-Graduanda em Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Desportiva, Faculdade 
Inspirar, Cascavel, PR, Brasil. E.mail: raquel_binski@hotmail.com

4. Professor na Faculdade Inspirar, Cascavel, PR, Brasil. E.mail: cesar@inspirar.com.br

RESUMO 

Durante o crescimento Crianças e adolescentes passam por diversas alterações (hormonais, físicas, psicológicas) que 
aliadas com o sedentarismo e maus hábitos alimentares podem acarretar em consequências como má postura, dores nas 
costas e obesidade. São consequências que se nada for feito podem manter-se na vida adulta. O Método Pilates além de 
contribuir no desenvolvimento da criança fortalecendo todos os grupos musculares e melhorando a flexibilidade e postu-
ra, induz à disciplina e concentração. Com isto o objetivo desta revisão de literatura foi analisar na literatura científica 
os trabalhos existentes sobre o Método Pilates relacionados à crianças e adolescentes. Foram encontrados onze artigos 
sobre o assunto, mas a grande maioria deles utilizou o Método Pilates com a intenção de melhorar o controle postural e a 
flexibilidade, tanto como prevenção ou no processo de reabilitação. O Método Pilates apresenta resultados positivos, mas 
há necessidade de mais estudos sobre o método a fim de elucidar qual a sua melhor aplicação para crianças e adolescentes.

Palavras-chaves: crianças, adolescentes.
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A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO FÍSICO NA 
PREPARAÇÃO DE ATLETAS DE FUTSAL COM ÊNFASE NO 

CONDICIONAMENTO AERÓBICO  

The importance of trining in physical futsal athletes preparation with 
emphasis on aerobic conditioning
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O futsal é uma modalidade que vem se destacando muito no meio esportivo e que, por sua vez, exige 
bom condicionamento de seus praticantes. OBJETIVO: Analisar a importância do treinamento físico para os atletas de 
futsal, descrevendo os principais benefícios fisiológicos sobre o sistema cardiorrespiratório e muscular esquelético devido 
à exposição ao treinamento aeróbico. MATERIAL e MÉTODOS: Foi realizado um levantamento bibliográfico tendo como 
fontes de pesquisa o acervo da biblioteca da Faculdade Educacional de Dois Vizinhos, periódicos e artigos científicos, teses, 
dissertações e monografias encontradas em acervos virtuais de diversas instituições, revistas científicas e outros sites cien-
tíficos da internet. RESULTADOS: Foram citados cerca de 30 artigos onde os autores descreveram melhora do VO2máx 
nos atletas, melhora na oxigenação das células dos tecidos, aumento da capacidade de consumo do oxigênio, aumento da 
concentração de enzimas aeróbicas necessárias para a quebra metabólica de carboidrato e gordura para produção de ATP, 
aumento do tamanho e número de mitocôndrias, diminuição do índice fadiga. CONCLUSÃO: A exposição ao treinamento 
físico pode promover um conjunto de alterações morfológicas e funcionais, que se encontram fora dos limites normais e 
irão atuar de forma conjunta conferindo melhor desempenho do atleta durante a atividade esportiva. 

Palavras-chave: futsal, treinamento aeróbio, sistema cardiopulmonar e muscular esquelético.
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A EFICÁCIA DOS PARÂMETROS VENTILATÓRIOS COMO 
FORMA DE ESTRATÉGIA PROTETORA EM PACIENTES 
COM SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO 

AGUDO 

The effectiveness of ventilatory parameters form of protective strategy in 
patients with acu IN PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY DISTRESS 

SYNDROME
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RESUMO 

A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) conceitua-se em características próprias como insuficiência 
respiratória aguda, infiltrado pulmonar bilateral na radiografia de tórax, edema pulmonar, hipoxemia grave; pressão de 
oclusão da artéria pulmonar ou ausência de sinais clínicos ou ecocardiográicos de hipertensão atrial esquerda e presença de 
um fator de risco para lesão pulmonar. A ventilação mecânica é a medida essencial de suporte para manutenção do paciente 
vivo com SDRA, mas existem riscos associados à VM, sendo evitada mantendo uma oxigenação adequada; reduzindo o 
trabalho respiratório e evitando lesão induzida pela ventilação mecânica. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão 
de literatura para avaliar os parâmetros ventilatórios obtidos como sendo eficaz. Resultados: Os parâmetros ventilatórios 
de estratégia protetora é utilizar uma ventilação controlada; Vt de 6 ml/Kg; PEEP acima do ponto de inflexão inferior; 
Pplatô de 30cmH2O e uma hipercapnia permissiva, mantendo o pH acima de 7,25. Discussão. Mesmo com a eficácia das 
estratégias de ventilação mecânica na SDRA, estudos relatam que os efeitos adversos a prática dessas estratégias causam 
volutrauma e atelectrauma, por promoverem a liberação excessiva de mediadores inflamatórios dos pulmões para a cir-
culação sistêmica, com conseqüente repercussão em outros órgãos (biotrauma), estes efeitos colaterais são um agravante 
uma vez que a SDRA é uma patologia com alto índice de mortalidade e fatalidade. Conclusão: Os parâmetros de uma 
estratégias protetoras são VC baixo (≤ 6ml/Kg), valor de pressão de platô limitado em ≤ 30cmH2O, hipercapnia permis-
siva sendo a PaCO2 entre 40 a 80mmHg. O valor da PEEP, não sendo muito baixa, para não acarretar em colabamento 
alveolar e nem muito elevada devido à barotrauma. Quando se ventila um paciente com SDRA utilizando os parâmetros 
de estratégia protetora, além de reduzir a taxa de mortalidade e fatalidade, também previne danos ao tecido pulmonar, 
sendo fundamental na recuperação do paciente.

Palavras-chave: Ventilação mecânica, Síndrome do Desconforto Respiaratório Agudo e Lesão Pulmonar
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RESUMO 

Introdução: A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), foi elaborada com a fina-
lidade de registrar e organizar uma ampla gama de informações relacionadas a diferentes estados de saúde. Ela possibilita 
uniformizar a linguagem internacional no que diz respeito à descrição de diferentes aspectos referentes à funcionalidade, 
incapacidade e saúde. Objetivos: Descrever os códigos relacionados à utilização da CIF em pacientes internados em Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI) Cardiotorácica com disfunções do aparelho cardiovascular e comparar a codificação da 
mobilidade destes pacientes na admissão e na alta da UTI Cardiotorácica através da CIF. Métodos: Foi realizado um estudo 
observacional longitudinal do tipo descritivo, na Unidade de Terapia Intensiva Cardiotorácica, em pacientes adultos, de 
ambos os gêneros, no segundo dia de internação na UTI Cardiotorácica e no dia da alta da unidade. Resultados: A amostra 
foi composta de 43 pacientes, 49% do gênero feminino e 51% do gênero masculino, com idade média de 50,58 ± 17,24 anos, 
com um tempo de internação médio de 3,42 ± 4,24 dias. Evidenciou-se a ocorrência de Infarto agudo do Miocárdio em 14% 
dos pacientes avaliados. Na codificação relacionada aos domínios transferência e andar, no dia da avaliação e alta houve 
resultados estatisticamente significativos (p < 0,001) para todas as variáveis analisadas. Conclusão: Após a utilização da 
CIF na UTI pudemos observar a importância da sua utilização para codificar as disfunções do aparelho cardiovascular 
e mobilidade dos pacientes internados na unidade, proporcionando desta forma, uma linguagem padronizada que pode 
ser utilizada por todos os profissionais do setor além de ser mais uma ferramenta útil para avaliar a dinâmica do setor e 
a evolução dos pacientes.

 

Palavras-chave: Classificação Internacional de Funcionalidade, Mobilidade, Funcionalidade, Disfunções Cardíacas.
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A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA 
AVALIAÇÃO DA INTENSIDADE DA DOR EM CLIENTES 

GERIÁTRICOS 
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Intensity of Customers in Geriatric 
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RESUMO 

Introdução: Tendo como base as mudanças sociodemográficas, exclusivamente o aumento da população de idosos, 
e a relação do envelhecer com várias patologias debilitantes e muitas vezes dolorosas, torna-se relevante apresentar a 
importância do profissional fisioterapeuta na terapêutica da dor à população geriátrica. Objetivo: Este estudo tem como 
objetivo abordar as principais estratégias terapêuticas utilizadas pela enfermagem e pela fisioterapia no tratamento da 
dor em pacientes terminais geriátricos. Métodos: O estudo foi do tipo revisão sistemática da literatura. A pesquisa procura 
demonstrar de modo objetivo os conceitos sobre dor, tipos de dor, principais métodos de tratamento utilizados na dor e 
em principal a importância do fisioterapeuta na avaliação e tratamento da dor do idoso. Os trabalhos consultados foram 
localizados por meio de pesquisas diretas em revistas, artigos e literaturas específicas da área em estudo. Resultados: O 
envelhecimento está associado a uma série de doenças, incapacidades e dependências, assim, se constitui em um desafio 
para os profissionais da saúde e requer qualificação para assisti-los com qualidade. Dessa forma, o fisioterapeuta tem 
um papel fundamental no controle da dor de pacientes sem possibilidade de cura, podendo utilizar métodos e recursos 
não invasivos exclusivos de sua profissão. Conclusões: A abordagem da equipe interdisciplinar é de suma importância 
no tratamento desses pacientes em virtude da alta complexidade, pois cada profissional possui seus próprios recursos de 
tratamento e métodos de avaliação, podendo, assim, abranger todos os aspectos como biológico, espiritual, social e psico-
lógico envolvidos no tratamento da dor.

Palavras-chave: Dor, idosos, fisioterapia.
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A BUSCA POR QUALIDADE DE VIDA PARA PESSOAS 
QUE SOFREM COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA 

CRÔNICA 

The quest for quality of life for people suffering with chronic pulmonary 
disease obstructive
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RESUMO 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) ocorre devido à limitação crônica do fluxo aéreo, apresentando pro-
gressão lenta e irreversível, podendo trazer conseqüências na qualidade de vida dos indivíduos acometidos. O diagnóstico 
desta enfermidade deve ser conjeturado em qualquer indivíduo que apresente tosse, produção a pesquisa envolveu a 
busca de artigos que relacionassem o tema DPOC e o questionário SGRQ. Ficou evidente a importância e necessidade de 
avaliar a qualidade de vida dos pacientes com DPOC, contribuindo assim com a elaboração dos objetivos de tratamento 
e a programação do próprio tratamento fisioterapêutico. É importante a avaliação do paciente através de questionários 
que avaliem a qualidade de vida, como o SGRQ, mostrando as restrições e limitações dos pacientes para realizar suas 
atividades. e indicado para pacientes com DPOC. Devido à impossibilidade de se aumentar a longevidade desses pacientes 
com doenças crônicas, torna-se necessário valorizar e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.

Palavras- chaves: DPOC, Qualidade de vida, Avaliação
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1. Aluna de Fisioterapia em Terapia Intensiva. 
2. Aluna de Fisioterapia em Terapia Intensiva. 
3. Aluna de Fisioterapia em Terapia Intensiva. 

4. Professor Orientador (Mestre)

RESUMO 

Apesar do número de estudos sobre extubação ser grande e existir muitos profissionais qualificados e vários pro-
tocolos para extubação, ainda se observa muitas falhas, que podem levar a uma piora do quadro do paciente. Devido a 
isto, viemos através deste estudo identificar os principais fatores que contribuem para a falha na extubação e planejar 
um protocolo que leve em consideração esses fatores com o intuito de reduzir a incidência de falhas e o paciente possa ser 
retirado da ventilação artificial com mais segurança. 

O objetivo foi avaliar os fatores que contribuem para falha na extubação dos pacientes internados na Unidade de 
Terapia Intensiva do Hospital Regional de Araranguá.

Estudo retrospectivo, onde foram coletados dados de Janeiro à Agosto de 2012 nos prontuários da unidade de terapia 
intensiva geral do Hospital Regional de Araranguá (HRA).

Ao se obter uma boa avaliação do quadro clínico do paciente, fazendo-se exames diversos, o mesmo pode ser extubado 
sem correr o risco de falha, aumentando assim as chances de um desfecho favorável ao paciente.

Palavras-chave: Extubação, Ventilação Mecânica, Desfecho do Paciente
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FATORES QUE CONTRIBUEM PARA FALHA NA 
EXTUBAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS  NA UNIDADE 

DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL REGIONAL DE 
ARARANGUA

Factors contributing to failure patients hospitalized extubation in intensive 
care unit of the hospital regional Araranguá

Anderson Luiz de Souza¹; Denilson Rosa de Paiva²; Marcio Telesca³, Yuri Currlin Góss4

1. Aluno Faculdade Inspirar Curitiba – Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Saúde, 2013. 
2. Aluno Faculdade Inspirar Curitiba – Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Saúde, 2013. 
3. Aluno Faculdade Inspirar Curitiba – Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Saúde, 2013. 

4. Professor Orientador 

RESUMO 

Essa pesquisa teve como objetivo geral reunir informações bibliográficas sobre a ventilação mecânica e sua utiliza-
ção em pacientes obesos. Os dados foram tratados de maneira qualitativa, sendo realizada uma pesquisa exploratória e 
pesquisa bibliográfica, com os resultados apresentados por meio de relatório. O fisioterapeuta tem uma importante parti-
cipação, auxiliando na condução da ventilação mecânica invasiva e não invasiva, desde o preparo e ajuste do venti¬lador 
artificial à intubação, evolução do paciente durante a ventilação mecânica, interrupção e desmame do suporte ventilatório 
e extubação. Diversos fatores interferem na mecânica respiratória do obeso, dentre eles uma diminuição dos volumes e 
capacidades pulmonares, principalmente o volume de reserva expiratória e a capacidade residual funcional, o que resulta 
em uma compressão mecânica sobre o diafragma, pulmões e caixa torácica, causado pelo excesso de tecido adiposo, o que 
leva a uma insuficiência pulmonar restritiva. Este fato está associado à obesidade e as alterações da função pulmonar, 
esta pre¬judicada à medida que o IMC cresce e, consequentemente, resultando em maior incidência de complicação res-
piratória no pós-operatório.

Palavras-chave: Obesidade. Ventilação mecânica. Fisioterapia. 
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MOBILIZAÇÃO PRECOCE DE PACIENTES CRÍTICOS NA 
UTI

Early Mobilization of critically ill patients in ICU 

Tannara Patrícia Silva Costa¹, Catiucia Aparecida Braga Barreto², Ilana  Soraia de Carvalho³, Lenise 
Castelo Branco Camurça Fernandes4, Maria Ayrtes Ximenes Ponte Colaço5
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2. Fisioterapeuta, graduada pela Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará (FAECE), Fortaleza, Ceará, 
Brasil. catiuciakat@hotmail.com.

3. Fisioterapeuta, graduada pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Fortaleza, Ceará, Brasil. fisio-
vitaphb@hotmail.com.

4. Fisioterapeuta, coordenadora da UTI do IJF (Instituto José Frota), Fortaleza, Ceará, Brasil. 
lenisefernandes@gmail.com .Orientadora.

5. Fisioterapeuta, especialista em Fisioterapia Cardiorrespiratória, intensivista da UTI do IJF (Institu-
to José Frota), professora do curso de fisioterapia pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Forta-

leza, Ceará, Brasil. fortaleza@inspirar.com.br. Co-orientadora. 

RESUMO 

Uma das complicações graves, recorrentes em doentes críticos é a fraqueza muscular generalizada, reconhecida 
como uma polineuromiopatia. Sua incidência atinge um percentual de 30 a 60% das admissões nas UTI’s. As complicações 
dessa debilidade neuromuscular estão relacionadas com riscos aumentados da morbimortalidade pelo aumento de duas a 
cinco vezes no tempo de permanência na VM, no desmame da prótese ventilatória, internação e maiores risco de infecções. 
A mobilização precoce vem sendo utilizada como meio de prevenção ou minimização das consequências do imobilismo, 
comum no paciente crítico. O objetivo do presente trabalho foi rever na literatura a importância da mobilização precoce 
em pacientes críticos admitidos nas UTI’s, observando seus benefícios e efeitos sistêmicos. A pesquisa da literatura foi 
realizada nos bancos de dados online: Medline, Scielo, Lilacs, Pubmed e Google Acadêmico. Embora, as aplicações de 
protocolos nos estudos não tenham sido uniformes, todos foram viáveis e seguros desde o início da VM, promovendo uma 
melhora significativa na capacidade funcional, na força muscular e redução no tempo de permanêcia na VM, das inter-
nações, readmissões e custos hospitalares.   

Palavras-chaves: Debilidade Muscular, Fisioterapia, Mobilização Precoce, Unidade de Terapia Intensiva.



 Página - 120

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 7 • Número 2 • ABR/MAI/JUN de 2015

REABILITAÇÃO CARDÍACA EM FISIOTERAPIA

Cardiac Rehabilitation in Physiotherapy

Afonso Alonso Marques¹; Fabiano Hansen da Fonseca²; Rogério Ferreira da Costa Júnior³, Yuri 
Currlin Góss4

1. Aluno da Faculdade Inspirar - Balneário Camboriú
2. Aluno da Faculdade Inspirar - Balneário Camboriú
3. Aluno da Faculdade Inspirar - Balneário Camboriú

4. Orientador da pesquisa. 

RESUMO 

A fisioterapia cardiopulmonar é voltada ao desenvolvimento, implementação e possível impacto de um programa de 
reabilitação do paciente com doença arterial coronariana. Nesse sentido, este trabalho apresenta o papel do fisioterapeuta 
na reabilitação cardíaca em pacientes. Para participar eficazmente em um programa de reabilitação cardíaca, o fisiotera-
peuta precisa ter conhecimento em anatomia e fisiologia cardiopulmonar, fisiopatologia da arteriosclerose e doença arterial 
coronariana, hemodinâmica cardíaca normal e anormal, fisiologia normal e anormal do exercício, efeitos farmacológicos 
das medicações cardíacas e eletrofisiologia. Essa pesquisa teve caráter qualitativo, por meio de pesquisa descritiva. A co-
leta dos dados para elaboração deste trabalho foi através de instrumentos bibliográficos como, livros, revistas, periódicos, 
sites oficiais e artigos retirados da Internet. A fim de realizar um tratamento seguro de reabilitação cardíaca, deve-se fazer 
uma avaliação já no pré-operatório, em que se identificam fatores que podem influenciar a evolução clínica do paciente 
na fase hospitalar. Além disso, é imprescindível o conhecimento sobre insuficiência coronariana, doenças valvulares e suas 
complicações para poder assistir o paciente com mais critérios.  

Palavras-chave: Doença arterial coronariana. Reabilitação cardíaca. Fisioterapia. 
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A HUMANIZAÇÃO NA UTI COM ENFOQUE NA 
FISIOTERAPIA

The Humanization in Intensive Care Unit with Physiotherapy Approach 

Liana de Almeida Soldateli¹, Raquel Benthien², Ana Paula Oliveira Rodrigues³
1- Acadêmica do Curso de Pós-graduação em Terapia Intensiva na Faculdade Inspirar de Balneário 

Camboriú – SC.
2- Acadêmica do Curso de Pós-graduação em Terapia Intensiva na Faculdade Inspirar de Balneário 

Camboriú – SC.
3- Professora Orientadora do Curso de Pós-graduação em Terapia Intensiva na Faculdade Inspirar de 

Balneário Camboriú – SC.

RESUMO 

A humanização em UTI tem a finalidade de promover uma reflexão da equipe multidisciplinar, visando a assistência 
humanizada ao indivíduo criticamente doente. Humanizar é um processo vivencial de promover a atividade profissional 
com o objetivo de realizar e oferecer o melhor tratamento ao ser humano dentro do ambiente em que se encontra. O ob-
jetivo deste trabalho é demonstrar e destacar a importância da humanização em UTI fazendo com que passe a ser notada 
de maneira ostensiva, contribuindo ao aprimoramento do sistema de saúde. Para a realização deste trabalho foi realizada 
uma revisão bibliográfica, por meio de busca eletrônica pela web no site “Scientific Electronic Library Online” (Scielo), 
em artigos, revistas e LILACS. Os resultados encontrados na presente revisão bibliográfica identificam perspectivas de 
implementar o processo de humanização em UTI, sugerindo que um cuidado humanizado é essencial para as demandas 
subjetivas manifestadas pelos pacientes e profissionais da área no que diz respeito a assistência. A humanização é o resgate 
do respeito à vida humana, levando-se em conta circunstâncias sociais, éticas, educacionais, psíquicas e emocionais, sendo 
de grande ajuda aos pacientes e familiares, que se sentirão menos ansiosos e mais confiantes com o tratamento recebido, 
e isso influenciará diretamente na recuperação. O fisioterapeuta contribui para a preservação da vida, sendo igualmente 
responsável, junto à equipe multidisciplinar, de proporcionar ao paciente grave, com suas técnicas, um melhor conforto 
e segurança.

Palavras-chaves: Humanização. Unidade Terapia Intensiva. Saúde no Brasil.
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FISIOTERAPIA MOTORA EM PREMATUROS NA UNIDADE 
DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

Physical therapy in premature motor in intensive care unit neonatal 

Franciane Rocha dos Anjos¹
1 - Aluna da Faculdade Inspirar

RESUMO 

Quando o bebê nasce antes do tempo normal de gestação, sendo este compreendido entre 37° e 38° semanas, ele é 
considerada prematuro, podendo consequentemente apresentar uma imaturidade dos sistemas, e se mostra mais suscep-
tível ao surgimento de algumas deficiências físicas, cognitivas e neurológicas que por sua vez podem acabar refletindo em 
um atraso do desenvolvimento motor. Para evitar, ou minimizar as consequências da prematuridade sobre o desenvol-
vimento motor e promover qualidade de vida a criança, se faz necessária uma intervenção fisioterapêutica especializada 
precocemente, ainda na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Os estudos analisados demonstraram a grande 
importância da intervenção fisioterapêutica na diminuição do tempo de internação hospitalar, na prevenção da osteopenia 
da prematuridade, no auxílio ao ganho de peso e na melhor qualidade do sono dos bebês prematuros.

PALAVRAS-CHAVE: Prematuridade, Desenvolvimento motor, Fisioterapia motora em prematuros e Unidade de 
Terapia Intensiva neonatal.
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EM UTI 
NO PÓS OPERATORIO DE REVASCULARIZAÇÃO DO 

MIOCARDIO: REVISÃO DE LITERATURA

Performance of respiratory physiotherapy in ICU Postoperative myocardial 
revascularization: Literature review 

Ângela Kléssia e Silva Araújo¹, Alessandra Maia Furtado de Figueiredo²
1- Fisioterapeuta, Pós-Graduanda Especialista em Fisioterapia em Terapia Intensiva.

E-mail: klessiasilva@hotmail.com 
2 - Orientadora

RESUMO 

As cirurgias cardíacas são cirurgias de grande porte difundidas mundialmente, dentre elas destaca-se principalmente 
a revascularização miocárdica, pois o paciente encontra-se crítico e internado em UTI apresentando restrições respiratórias 
e motoras. O presente estudo analisou a atuação da fisioterapia respiratória em pacientes internados dentro da unidade de 
terapia intensiva no pós-operatório de revascularização do miocárdio. Trata-se de uma revisão bibliográfica, e a busca de 
artigos científicos foi realizada nas bases de dados medline, lilacs, scielo. O objetivo deste trabalho é revisar as publicações 
sobre a atuação da fisioterapia respiratória dentro da unidade de terapia intensiva no pós-operatório de cirurgia de revas-
cularização do miocárdio. A alta manipulação cirúrgica, longa duração, prolongado tempo de ventilação mecânica, além 
do uso de anestesia, circulação extracorpórea e drenos pleurais, todos esses fatores acabam contribuindo para possíveis 
surgimentos de complicações pós-operatórias, tais como pneumonia, derrame pleural e atelectasia, resultando em maiores 
riscos do paciente desenvolver futuras complicações. A fisioterapia respiratória é considerada um elemento central na as-
sistência, ao paciente internado em uma UTI. A atuação fisioterapêutica tem o objetivo de manter a ventilação adequada, 
remover o excesso de secreção pulmonar, promover um bom posicionamento, diminuindo assim o tempo de internação 
do paciente e reduzir incapacidades. Portanto, estudos sobre o tema são necessários para enriquecer a discussão sobre a 
atuação da fisioterapia respiratória em pacientes internados na UTI no pós-operatório de revascularização do miocárdio.

Palavras chave: unidade de terapia intensiva, revascularização miocárdica, e fisioterapia.
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VENTILAÇÃO NÃO-INVASIVA NO EDEMA AGUDO DE 
PULMÃO CARDIOGÊNICO

Noninvasive ventilation in acute cardiogenic pulmonary edema

Mozara Hainzenreder Ferreira¹, Antônio Carlos Magalhães Duarte²
1.Pós Graduação em Fisioterapia em Terapia Intensiva. Faculdade Inspirar Porto Alegre,Rio Grande 
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2.Coordenador de Desospitalização do Instituto Sócrates Guanaes Hospital de doenças tropicais em 

Goiania, Goias, Brasil. antonioduarte@inspirar.com.br

RESUMO 

Recentemente vem sendo estudado por alguns autores a ventilação não-invasiva com dois níveis de pressão (BiPAP) 
no tratamento do edema agudo de pulmão (EAP) cardiogênico. O uso da continuous positive airway pressure (CPAP) já é 
estudo e utilizado há mais tempo na mesma situação, entretanto, os resultados são controversos. Dessa forma, foi realizado, 
através do PubMed,  um levantamento dos ensaios clínicos randomizados publicados em língua inglesa que analisaram a 
utilização do BiPAP em pacientes com EAP cardiogênico, obtendo-se um total de 10 trabalhos. 

Palavras-chaves: Ventilação não-invasiva, CPAP, BiPAP, edema agudo de pulmão cardiogênico, ensaio clínico ran-
domizado.
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A MECÂNICA VENTILATÓRIA EM INDIVÍDUOS 

VENTILADOS MECANICAMENTE

Correlation between the pressure cuff and ventilatory mechanics in 
individuals mechanically ventilated
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1. Aluna pós graduação em Terapia Intensiva Funcional (Faculdade Inspirar/ Cascavel/PR/Brasil) 
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sil) cesar@inspirar.com.br

RESUMO 

As cânulas endotraqueais e de traqueostomia possuem em sua porção final um balonete (cuff) que tem como função 
selar a via aérea, impedindo o escape de ar, garantindo a ventilação pulmonar adequada. Quando insuflado, este balonete 
gera uma pressão que é transmitida diretamente à parede da traquéia. Porém esse volume deve ser apenas o suficiente 
para evitar vazamento, preservando o fluxo sanguíneo da mucosa traqueal. Sendo assim, a mensuração da pressão do 
cuff torna-se um instrumento importante nos cuidados intensivos, cabendo a este estudo verificar se esta pressão interfere 
na mecânica ventilatória do paciente. Realizou-se a pesquisa na UTI de um hospital particular do Paraná, no período de 
outubro de 2012 à março de 2013. Os pacientes foram posicionados em decúbito dorsal com cabeceira elevada à 45˚, e 
realizada a mensuração da mecânica ventilatória e  pressão de cuff. A amostra foi composta de 38 indivíduos com média 
de idade de 59,7±18,5 anos. Observamos uma pressão média de Cuff de 38,6± 27,2 mmHg. Houve diferença estatistica-
mente significativa entre a complacência estática inicial e final (p ≤ 0,05). Apenas obtivemos correlação positiva quando 
correlacionado os valores de resistência final com a pressão de Cuff (r=0,35 p=0,02). Observou-se que as pressões de cuff 
encontravam-se acima do valor considerado seguro, e a correta mensuração e adequação dos valores para dentro da nor-
malidade gerou impacto direto na complacência estática. Evidenciou-se correlação positiva entre a resistência e a pressão 
de Cuff, gerando impacto direto na mecânica ventilatória e na prevenção de lesões da via aérea.

Palavras-chaves: complacência, ventilação mecânica, unidade terapia intensiva.
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Índice de Infecção Hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva de 
um Hospital Privado do Estado do Paraná

Infection rate in the Intensive Care Unit of the State of Paraná Private 
Hospital

Luana Marmentini¹, Josiane Wilmsen²
 1 - Fisioterapeuta no Hospital São Francisco, Francisco Beltrão, Paraná, Brasil.

2 - Fisioterapeuta no Hospital Salvatoriano Divino Salvado, Videira, Santa Catarina, Brasil.

RESUMO 

A infecção hospitalar é um fator agravante quando acomete pacientes internados em unidades de terapia intensiva.
Objetivo: Este estudo teve como objetivo determinar a incidência das infecções hospitalares, sua associação com 

características clínicas (idade, tempo de permanência) e seus sítios de ocorrência. Como objetivo secundário, identificar 
os microrganismos mais frequentes responsáveis pelas infecções hospitalares.

Métodos: Estudo prospectivo, descritivo, realizado na Unidade de Terapia Intensiva adulta de um hospital privado, 
da cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, durante o ano de 2011.  Os dados coletados se referiam a idade, tempo 
de permanência na unidade de internação, infecção hospitalar e sítios de ocorrência das infecções.

Resultados: A taxa de infecção hospitalar foi de aproximadamente 7% dos 729 pacientes analisados, o que nos mostra 
um valor dentro do esperado descrito na litetratura. O sitio de infecção mais comum foi a ventilação mecânica, seguido 
do sitio cirúrgico, cateter central e sonda vesical. Em relação aos agentes etiológicos isolados, teve maior incidência o 
Acinetobacter baumanni, Klebsiela pneumoniae e Staphylococos áureos.

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva, Infecção Hospitalar, Fisioterapia.



 Página - 127

Suplemento 1 • Volume 7 • Número 2 • ABR/MAI/JUN de 2015

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

UTILIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO COM PRESSÃO DE 
SUPORTE EM NEONATOLOGIA E PEDIATRIA - REVISÃO 
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Use of ventilation with pressure support in neonatology and pediatrics - 
Literature reviews
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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão bibliográfica sobre a utilização da pressão de suporte na ventilação 
mecânica invasiva. Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema utilizando artigos das bases de dados Scielo 
e Cochrane que foram publicados entre 1998 e 2011, onde os descritores utilizados foram Ventilação Mecânica Invasiva 
(VMI), Pressão de suporte ventilatório (PSV), desmame, neonatologia, Recém-nascido pré-termo (RNPT). Foram inclu-
ídos artigos de revisões bibliográficas e sistemáticas, ensaios clínicos, relato de casos e consensos de ventilação mecânica. 
PSV é um modo ventilatório recente e o objetivo da oferta dessa pressão seria reduzir o trabalho muscular, preservando 
os músculos respiratórios. Essa modalidade ventilatória também tem sido indicada para o desmame da criança ou como 
forma de ventilação associada à ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). O interesse pela utilização da 
modalidade PSV para desmame da VM em neonatologia e pediatria visa que essa modalidade associada ou não ao SIMV 
traz benefícios. Atualmente a preocupação na retirada precoce do paciente da VM está aumentando, pois previne a VM 
prolongada e suas complicações. É necessária a realização de estudos randomizados sobre o desmame da VM em UTI 
pediátrica e neonatal para contribuir na redução do tempo de desmame, de internação hospitalar e diminuir complicações.

Palavras-chave: VMI, PSV, desmame, neonatologia, pediatria
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RESUMO 

A Persistência do Canal Arterial (PCA) representa 13,5% de todos os defeitos cardíacos presentes ao nascimento e 
por apresentar alterações pulmonares, a utilização de suporte ventilatório entra como coadjuvante no tratamento para 
manter as funções sistêmicas. O objetivo deste estudo é verificar a correlação entre PCA e a utilização do suporte ventilató-
rio invasivo em recém nascidos na unidade de terapia intensiva neonatal. Foi realizado um estudo descritivo retrospectivo 
através da análise de prontuários em uma unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital Universitário Evangélico de 
Curitiba do período de janeiro a junho de 2012. Foram analisados 321 prontuários e desses 19 se enquadraram aos crité-
rios de inclusão. Os recém nascidos inclusos foram separados em 3 grupos conforme o tamanho da PCA. Onde o grupo A 
correspondia àqueles que tinham PCA pequena, grupo B PCA moderada e grupo C PCA grande. O grupo que apresentou 
as maiores médias nos parâmetros do suporte ventilatório invasivo foi o C, seguido do grupo A e com as menores médias 
o grupo B. Embora os parâmetros do suporte ventilatório invasivo se apresentarem maiores na maioria das variáveis do 
grupo C, neste estudo não observa-se significância estatística para este dado proposto.

Palavras-chave: Ducto arterial, Ventilação Mecânica, Recém-nascido.
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CUIDADOS PALIATIVOS, UMA ABORDAGEM SISTÊMICA

Palliative, a systemic approach
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RESUMO 

Em tempos os médicos apenas cuidavam dos doentes até estes pudessem ser curados, depois a família era aconse-
lhada a levar o doente para a paz do lar até o momento de sua morte, esta que acontecia em meio a muito sofrimento, 
assim e não sem tempo a medicina assumiu a responsabilidade que lhe cabe, responsabilidade esta que só acaba com a 
morte do paciente, surgindo assim a concepção de Cuidados Paliativos que deriva de pallium, que por sua vez quer dizer 
um manto protetor e acolhedor, que ocultaria o que está subjacente no caso, os sintomas que emergem da progressão da 
doença. Assim foi realizado um levantamento bibliográfico, no qual foram identificados livros de referência em cuidados 
paliativos. Após feita a pesquisa geral sobre os cuidados paliativos, observou-se que a algumas bibliografias (artigos) que 
citavam alguns temas com mais recorrência, que se tornam importantes para fomentar a teoria e praticas do Cuidado 
paliativo, os textos apontam que a necessidade de cuidado paliativo não ocorre somente no momento da finitude, mas em 
todas as etapas da vida e, durante a evolução das doenças crônico-degenerativas.

Palavras Chaves: Cuidados Paliativos; Qualidade de Vida; Terminalidade.
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VENTILAÇÃO MECÂNICA: RESULTADOS ENCONTRADOS

Application of a Weaning Protocol: joined results 
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RESUMO 

O desmame da ventilação mecânica caracteriza-se como a transição da respiração artificial para a espontânea. A 
literatura não apresenta resultados conclusivos sobre o modo de desmame mais eficaz, entretanto, já demonstrou com-
provações de que a padronização através de protocolos é mais eficaz do que a escolha aleatória de pacientes a testar sua 
autonomia ventilatória. Nesse sentido, a presente pesquisa objetivou relatar os resultados encontrados após a aplicação 
de um protocolo de desmame ventilatório em uma UTI geral acompanhado por fisioterapeutas, descrevendo sobre a ca-
racterização da amostra de pacientes, os tipos de teste de respiração espontânea (TRE) utilizados e os índices de sucesso e 
insucesso alcançados. No período de junho de 2012 a agosto de 2013, o protocolo de desmame foi aplicado 19 vezes, em 15 
pacientes, com média de idade de 59 anos, sendo 67% do sexo masculino e 33% do sexo feminino. Em relação ao motivo 
de internação na UTI, 33% apresentavam diagnósticos clínicos e 67% dos pacientes apresentavam-se em condições de 
pós-operatório (PO). Em relação ao TRE, em 68% das situações foi aplicado o teste em Tubo T, das quais, 77% resultaram 
em sucesso. Em 32% dos casos foi realizado o TRE em PSV com sucesso em 67% das aplicações. O TRE em Tubo T obteve 
o maior índice de sucesso no PO e independente da idade. De maneira geral, obteve-se sucesso em 74% das aplicações do 
protocolo, evidenciando a importância da padronização do desmame ventilatório, do acompanhamento da Fisioterapia 
neste processo e a efetividade do modelo proposto.

Palavras-chaves: desmame, fisioterapia, protocolo de ventilação mecânica, Tubo-T.
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PERFIS EPIDEMIOLÓGICO E DE MORBI-MORTALIDADE 
DE PACIENTES GERIÁTRICOS EM TERAPIA INTENSIVA

Profiles and epidemiologic morbidity and mortality geriatric patients in 
intensive care
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RESUMO 

O objetivo deste estudo epidemiológico transversal foi descrever o perfil de pacientes geriátricos com idade ≥ 60 anos 
internados consecutivamente no período de maio de 2010 a maio de 2011 na Unidade de Terapia Intensiva II (UTI II) do 
Hospital Universitário de Dourados/MS, através de dados secundários provenientes do Livro de Registro de Admissões. 
A maioria dos idosos era do sexo masculino, a classe de idade de 60 a 69 anos foi a predominante, encontramos uma taxa 
de Mortalidade de 22,7% com predomínio do gênero masculino de 66,7% dos óbitos. A média do tempo de internação 
foi de 3,9 dias, sendo que mais da metade dos pacientes (55,7%) permaneceu até 2 dias internado onde houve a maioria 
dos óbitos. A Especialidade Clinica foi a responsável por 84,5% das internações e também apresentou maior frequência 
de óbitos. A média do APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health disease Classification System II) foi de 22,57 
com maior mortalidade na classe ≥ 26. As Doenças Infecciosas foram as responsáveis pelo maior numero de internações 
(27,9%) e óbitos (45,9%), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes mellitus (DM) foram as comorbidades mais 
citadas no estudo. Os resultados obtidos  se mostram importantes para o conhecimento desta população em destaque.

    
Palavras-chaves: idoso, unidade de terapia intensiva, óbito, mortalidade.
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OS EFEITOS DA CORRENTE RUSSA NO DESMAME DE 
PACIENTES SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA 
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Mechanical Ventilation 

Gabriela Caxambu dos Santos¹, Viviane Sarturi Testi Comnisky², Tatiana Gomes de Oliveira de Souza³
1. Fisioterapeuta, acadêmica do programa de pós-graduação lato sensu em Fisioterapia em Terapia 
Intensiva pela Faculdade Inspirar, Balneário Camboriú - SC, Brasil. gabrielasantos.fisioterapeuta@

hotmail.com
2. Fisioterapeuta, acadêmica do programa de pós-graduação lato sensu em Fisioterapia em Terapia 

Intensiva pela Faculdade Inspirar, Balneário Camboriú- SC, Brasil. vivianetesti@gmail.com
3. Fisioterapeuta Especialista em Fisioterapia em Terapia Intensiva e pós-graduada em Fisioterapia 

Hospitalar pela Instituição Cesumar e Inspirar, Curitiba-PR, Brasil. tatianaprofisio@gmail.com 

RESUMO 

A insuficiência respiratória aguda ocasiona grande dificuldade dos pacientes em se manterem em ventilação espontâ-
nea, na maioria dos casos são submetidos à ventilação mecânica invasiva para suprir essa deficiência do sistema respiratório. 
O desmame ventilatório desses pacientes pode ser difícil, mas com protocolos bem direcionados, associados à estimulação 
elétrica funcional do músculo diafragma, existe a possibilidade de êxito. O objetivo do presente estudo é avaliar os efei-
tos da eletroestimulação transcutânea diafragmática em pacientes quanto ao tempo de exposição à ventilação mecânica 
invasiva. A pesquisa foi realizada com 16 pacientes divididos em dois grupos, sendo um grupo controle que utilizou no 
protocolo de desmame a utilização da eletroestimulação transcutânea diafragmática, e outro placebo, que foi utilizado 
o protocolo de fisioterapia respiratória convencional no desmame. Como resultado houve uma diminuição no tempo de 
ventilação mecânica no grupo controle, tendo média de 5,75 dias, enquanto que no grupo placebo a média foi de 12 dias. 
Podendo-se afirmar que a técnica de eletroestimulação é uma ferramenta importante no processo do desmame ventilatório. 

Descritores: ventilação mecânica, insuficiência respiratória, corrente russa, tempo de exposição, desmame.
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PARALISIA DIAFRAGMÁTICA EM PACIENTES 
PEDIÁTRICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA 

LITERATURA COM FOCO NO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

Diaphragmatic paralysis in pediatric patients: a systematic review of the 
literature emphasizing the respiratory system

Márcia Accorsi¹, Ana Paula Oliveira  Rodrigues²
1. Faculdade Inspirar / Curitiba / Paraná/ Brasil

2. Orientadora 

RESUMO 

A paralisia diafragmática (PD) é uma alteração gerada pela lesão do nervo frênico, que leva ao comprometimento 
respiratório. Assim, o objetivo do estudo foi elaborar uma revisão sistemática da literatura, dos últimos 10 anos, que 
aborde a PD em indivíduos na faixa etária pediátrica. Os artigos foram selecionados na base de dados eletrônica PubMed, 
utilizando os descritores “diaphragmatic paralysis” e “ventilation” e filtrados de acordo com a data de publicação, a faixa 
etária e estudos realizados apenas em humanos. Também foram excluídos artigos cuja abordagem era apenas o efeito de 
medicamentos sobre a PD. Foram encontrados na pesquisa eletrônica 103 artigos, dos quais 41 foram pré-selecionados 
pelo título, restringindo-se a 17 pela a leitura dos resumos e 12 após a leitura completa do texto. Na faixa etária pediátri-
ca, o pós-operatório (PO) de cirurgia cardíaca (CC) é a condição clínica mais determinante para o desenvolvimento de 
lesão do nervo frênico e, consequentemente, de PD. Disfunções neuromusculares e paralisia do plexo braquial também se 
associam a PD. São necessários mais estudos a fim de padronizar a conduta clínica e aumentar a qualidade no tratamento 
destes pacientes.

Palavras-chave: paralisia diafragmática, ventilação, pediatria.
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RESUMO 

O cuidado hospitalar é importante objeto de pesquisa em serviços de saúde, para o aumento da equidade do sistema 
de saúde brasileiro. O objetivo desta pesquisa foi analisar estatisticamente dados sobre a causa de hospitalizações por do-
enças respiratórias e a frequência de prescrição de fisioterapia no tratamento, em um hospital público pediátrico situado 
na cidade de Joinville.  Para a pesquisa foram recolhidos dados do arquivo informatizado, no período de março de 2010 
a março de 2011. A maior prevalência de hospitalização fora de pneumonia, broncopneumonia e asma. Concluiu-se que 
neste hospital é importante o índice de prescrição de fisioterapia, pois de 30 CIDs selecionados, apenas nove doenças não 
foram prescritas. 

Palavras-chaves: pediatria, fisioterapia, hospitalização. 
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RESUMO 

Este estudo retrata o declínio funcional como uma perda progressiva de independência em atividade de vida diária 
(AVDS), bem como o desgaste no autocuidado e suas capacidades que é responsável na produção de um grande choque 
na qualidade de vida do homem. Tal problema insere-se na vida de pacientes idosos hospitalizados. Não há como negar 
que tal população demonstra uma taxa de internação hospitalar alta, também, estudos demonstram que sua recuperação 
é mais lenta e sua permanência hospitalar mais prolongada. O risco de declínio funcional está atrelado à impossibilidade 
de realizar atividades do dia-a-dia, trazendo consequências tais como: deficiência orgânica, limitação de suas atividades, à 
restrição da participação social e aos fatores ambientais e pessoais que interferem no seu desempenho nas AVDS, tirando 
a autonomia do indivíduo idoso. As análises pautam-se numa revisão de artigos publicados no período de 2000 a 2013 na 
Biblioteca Virtual de Saúde (BIREME). Escolheu-se a BIREME, pois se obteve 17 bases virtuais, as quais cinco são de 
Saúde em Geral. Também foram utilizadas as bases de saúde: MEDLINE, Biblioteca Cochrane, LILACS e SciELO. O 
estudo foi bem diferenciado, uma vez que se baseou em estudos transversais, exploratório e descritivo, coorte prospectivo, 
intervencional, observacional prospectivo, dentre outros. A duração no tempo de pesquisa variou entre a admissão hospita-
lar até 1 a 3 meses após a alta hospitalar. O menor estudo incluiu 28 participantes idosos e o maior conteve 625 pacientes.

Palavras-chaves: declínio funcional, idosos, autonomia, pacientes hospitalizados.



 Página - 136

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 7 • Número 2 • ABR/MAI/JUN de 2015
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Early mobilization in the intensive care unit – Literature Review 
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RESUMO 

As alterações fisiológicas provocadas pela inatividade de pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs) envolvem músculos esqueléticos função cardiovascular e respiratória, sistemas nervoso central e endócrino e fluidos 
corporais. Exercícios ativos podem ser realizados com o objetivo de reduzir os efeitos da imobilidade, apresentado raros 
efeitos adversos.  Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão da literatura abordando a mobilização precoce 
em pacientes adultos internados em UTI. O estudo caracteriza-se por ser uma revisão de literatura realizada através de 
uma pesquisa bibliográfica, usando as bases de dados: Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde), Medline (Medical Literature Analisys and Retrieval System Online), e Scielo (Scientific Eletronic Library On-
line), sendo selecionado 23 artigos, onde seis estavam de acordo com os critérios de inclusão. Foram excluídos, estudos 
que desviaram o tema proposto e revisões de bibliografia. O número de pacientes que participaram das intervenções na 
pesquisa variou de 2 a 57, totalizando 179 pacientes. Nos 6 estudos incluídos nessa revisão observou-se que a idade não 
foi fator limitante para a mobilização na UTI. Em nossa revisão foi possível concluir que a mobilização precoce apesar de 
ser uma área recente e com poucas evidências tem se mostrado segura, diminuindo o tempo de internação, contribuindo 
para a restauração da funcionalidade e independência do paciente crítico.

Palavras-chaves: imobilidade, mobilização precoce, segurança, unidade de terapia intensiva.
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literature
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RESUMO 

O desmame da ventilação mecânica realizado seguindo uma padronização traz melhora na condução do desmame. 
O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão bibliográfica sobre os protocolos de desmame do suporte ventilatório. 
O levantamento bibliográfico sobre o tema foi realizado através de livros e artigos das bases de dados Lilacs, Medline e 
Pubmed, publicados no período de 2007 a 2012, nas línguas portuguesa e inglesa. Foram excluídos do presente estudo 
artigos de pesquisa relacionados a áreas da pediatria e neonatologia e ou aqueles que não tratavam do assunto em questão. 
Diante das informações colhidas podemos observar que a implementação de estratégias programadas através da aplica-
ção de protocolos que possam auxiliar o desmame do suporte ventilatório, podem representar ferramentas úteis para a 
melhoria e qualidade no atendimento. 

Palavras-chaves: Desmame, Suporte ventilatório, Protocolos.
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Mechanical ventilator as a physiotherapist’s tool in respiratory monitoring
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RESUMO 

Em terapia intensiva é comum o auxilio da ventilação mecânica em pacientes graves. Nesse contexto o fisioterapeuta 
atua no gerenciamento das atividades correlacionadas à respiração com o objetivo de otimizar a função ventilatória. No 
entanto, a capacidade de interpretação dos dados fornecidos no mesmo é imprescindível para tomada de decisões tera-
pêuticas e seu manuseio. O objetivo geral do estudo é discutir a interpretação dos dados fornecidos através do ventilador 
mecânico como instrumento do fisioterapeuta na monitorizarão respiratória. Foi realizada uma revisão bibliográfica 
através de livros, artigos, dissertação de mestrado e bancos de dados LILACS, PubMed/MedLine e Google Acadêmico 
no período de 1987-2013. Foi observada uma escassez de estudos que abordem a atuação específica do fisioterapeuta em 
conjunto com o ventilador mecânico através de uma linguagem própria, na qual a grande maioria abordou as variáveis 
fisioterapia e ventilação mecânica de forma segregada. No entanto, em conclusão aos dados expostos o ventilador mecânico 
passa agora a auxiliar o fisioterapeuta em questões aparentemente simples, porém de enorme complexidade, se tornando 
um instrumento bastante útil e prático a beira leito no auxilio a resolução de problemas, fornecendo subsídios para o 
reconhecimento da alteração no sistema respiratório com a finalidade de fundamentar o tratamento mais adequado.

Palavras-chaves: fisioterapia, ventilação mecânica, monitoramento, avaliação.



 Página - 139

Suplemento 1 • Volume 7 • Número 2 • ABR/MAI/JUN de 2015

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA 
NO TRATAMENTO DA SINDROME DO DESCONFORTO 

RESPIRATÓRIO AGUDO
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distress syndrome
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RESUMO 

A síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) é a forma mais grave da lesão pulmonar aguda, evidenciada 
por falência respiratória aguda, infiltrados difusos bilaterais, ocasionando a redução da relação de pressão parcial de 
oxigênio e fração inspiratória de oxigênio. O ECMO é uma forma de circulação extracorpórea que oxigena e remove o 
CO2 diretamente do sangue, sendo o sangue retirado de uma veia central, passando pela membrana extracorpórea onde é 
realizada a troca gasosa e retorna por uma veia central. Objetivo desse estudo foi realizar uma revisão, com base em biblio-
grafia atualizada da Oxigenação por membrana extracorpórea no tratamento da Síndrome do Desconforto Respiratório 
Agudo. O presente trabalho tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, realizando levantamento do que já se produziu sobre 
o assunto através de pesquisas em artigos científicos publicados entre 2009 e 2012, tendo em conta os seguintes termos de 
pesquisa: Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo e Oxigenação por Membrana Extracorpórea. As bases de dados 
foram: MEDLINE, SCIELO, BIREME, LILACS, além de livros, periódicos impressos e site da internet, relacionada ao 
tema foram consultados. Após análise somente 10 referências foram incluídas por serem pertinentes ao tema proposto. Ao 
final do estudo conclui-se que a técnica de oxigenação por membrana extracorpórea e eficaz no tratamento da síndrome do 
desconforto respiratório agudo os indivíduos apresentam melhora a troca gasosa e remoção de CO2 quando comparado 
a ventilação convencional.

Palavras-chaves: Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, Oxigenação por Membrana Extracorpórea.
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REVISÃO DOS CONCEITOS DE SEDOANALGESIA EM 
TERAPIA INTENSIVA

Review of sedoanalgesia concepts in intensive care

Monique Gabriela de Lazzari da Silva¹, Ana Paula Rodrigues²
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RESUMO 

A ansiedade e a dor são das causas que podem causar maior desconforto e aumentar o risco de complicações no 
período de internação de pacientes críticos na UTI. Devido a isso, a administração de fármacos como sedoanalgesia é uma 
prática comum para amenizar esses efeitos, porém estudos recentes relatam que a interrupção diária pode ser segura e 
diminuir o tempo de ventilação mecânica e, consequentemente, os dias de internação. O objetivo deste estudo foi revisar 
os conceitos da interrupção da sedoanalgesia em terapia intensiva, atualizando os conhecimentos e permitindo a revisão 
das informações disponíveis na literatura, assim como os consensos já publicados.

Palavras-chaves: Analgesia, interrupção diária, sedação, UTI.
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CONTROLE DA PRESSÃO DE CUFF EM PACIENTES 
INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Control pressure cuff in patients in a intensive care unit

RESUMO 

Introdução e Objetivo: O cuff é um balonete distal presente nos tubos endotraqueais, cuja função principal é vedar 
a via aérea, facilitando a ventilação e prevenindo a aspiração de conteúdo supraglóticos e esofágicos para os pulmões. O 
objetivo deste trabalho é descrever a variação da pressão do cuff em pacientes intubados internados numa unidade de te-
rapia intensiva e comparar com os valores de referência descritos na literatura. Métodos: Foram selecionados prontuários 
de 86 pacientes dos sexos masculino e feminino, internados na unidade de terapia intensiva num hospital de Florianópolis. 
Os pacientes foram caracterizados quanto ao sexo, idade e doença de base. Resultados: Foram avaliadas a pressão de 
cuff de 86 pacientes, 56 homens (65,1%) e 30 mulheres (34,9%). A média da pressão intracuff encontrada foi de 34,08 
± 14,29 cmH2O. Não foram observadas diferenças entre as pressões de cuff nos diferentes grupos de doenças/cirurgias 
nem entre homens e mulheres. Conclusão: foram observados níveis de pressão de cuff ligeiramente mais elevados que os 
recomendados na literatura. É necessário o estabelecimento de uma rotina de mensurações da pressão intracuff nas UTI, 
sendo uma rotina simples e rápida.

Palavras-chaves: terapia intensiva, respiração artificial, pressão positiva contínua nas vias aéreas.
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EFEITOS ADVERSOS DO TESTE DE SENTAR E LEVANTAR 
NOS PACIENTES INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA

Adverse efffects test sit and raise in patients in an intensive care unit

RESUMO 

Sabe-se que na Unidade de Terapia Intensiva o paciente é submetido a períodos prolongados de internamento, no 
qual acarreta complicações respiratórias e principalmente no que diz respeito à fraqueza muscular periférica. A fisioterapia 
utiliza procedimentos avaliativos como o Teste de Sentar e Levantar para servir de parâmetro na realização do exercício 
individualizado para o paciente na UTI. O objetivo da pesquisa foi descrever os efeitos adversos relacionados com a apli-
cação do teste de sentar e levantar nos pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva. Trata-se de um estudo 
prospectivo, observacional, descritivo, de caráter quantitativo que foi desenvolvido a partir da aplicação do TSL e coleta 
dos dados em 30 pacientes internados na UTI geral e cardíaca do Hospital da Bahia. Antes da realização do TSL foram 
registrados os valores de pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação de oxigênio (SatO2).
Foi utilizado  uma de ficha de avaliação para identificar possíveis efeitos adversos na realização do TSL, que constou de 
questões fechadas e abertas e uma  tabela para registrar os parâmetros avaliados antes e depois da aplicação do teste e outra 
tabela com o intuito de notificar os efeitos adversos, caso o paciente apresentasse.Os sujeitos da pesquisa realizaram cinco 
repetições do movimento de sentar e levantar no tempo de 10 segundos. Após execução do teste, os valores foram reavalia-
dos e utilizados como parâmetros para obtenção dos resultados. Verificou-se nos resultados obtidos que o comportamento 
da pressão arterial nos pacientes avaliados apresentou uma maior alternância de valores pressóricos na pressão arterial 
sistólica (PAS), que em relação à pressão arterial diastólica (PAD). Já na frequência cardíaca, frequência respiratória e 
na temperatura o TSL não causou efeitos fisiológicos significativos nos indivíduos que participaram da pesquisa. Com os 
dados  obtidos confirmamos que não houve efeitos adversos ao realizar o Teste de Sentar e levantar nos pacientes na UTI

Palavras-chave: Efeitos adversos; Teste de Sentar-Levantar; Pacientes UTI; Fisioterapia.
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ESTRESSE EM PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE EM 
AMBIENTE HOSPITALAR

Stress in health professionals in area hospital environment 

RESUMO

Objetivo: Identificar o nível de estresse com intuito de investigar a Síndrome de Burnout em profissionais da área 
de saúde num ambiente hospitalar na cidade de Salvador-Bahia. Métodos: Estudo observacional do tipo transversal, com 
50 profissionais da área de saúde. Utilizou-se um questionário estruturado auto-aplicável, que registra os dados sócios 
demográficos, dados profissionais, informações sobre lazer, fatores preditores de Burnout e alguns sintomas somáticos 
relacionados à doença, acrescido do instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI). O período de coleta foi entre maio 
a junho de 2013, no Hospital Geral Ernesto Simões Filho em Salvador-Ba. Resultados: Dos 50 entrevistados, 10% eram 
médicos, 18% enfermeiros, 20% fisioterapeutas e 52% técnicos de enfermagem. Observou-se que houve a prevalência do 
sexo feminino (76%), média de idade de 37,9 anos. Apresentaram manifestação de Burnout 6% dos profissionais, os que 
tiveram baixo risco foram equivalentes a 68% e os demais, 26% com alto risco de apresentar a síndrome. Fatores como o 
não reconhecimento e recompensa nos diagnósticos precisos, atendimentos e procedimentos realizados pelos funcionários, 
nem valorização do trabalho desenvolvido, assim como investimento e incentivo do desenvolvimento profissional estão 
relacionados com este diagnóstico. Conclusões: A execução organizacional do trabalho na UTI gera alta demanda psicoló-
gica, tensão ocupacional e emocional, sendo necessário monitorar constantemente a saúde mental e física dos profissionais, 
criando estratégias que possam reorganizar o processo de trabalho diminuindo os fatores de estresse.

Palavras-chave: Estresse, Esgotamento profissional, Profissionais da saúde, Sistema único de saúde.
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EFICÁCIA DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE SOBRE AS 
ALTERAÇÕES CARDIOPULMONARES EM PACIENTES 

SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA 

Effectiveness mobilize the early on cardiopulmonary changes in patients 
submitted to heart surgery

Gustavo Azevedo Rocha¹, Ravena Almeida Rehin², Thiago Rodrigues Nogueira³, Marcio Roberto Alves 
de Almeida4
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RESUMO

A complexidade e a necessidade de cuidados intensivos na cirurgia cardíaca demandam restrição e repouso no leito. 
Em contrapartida, essa restrição prolongada, também colabora com alterações musculares, circulatórias, cardiopulmo-
nares, entre outros efeitos adversos. O estudo avalia a segurança e os efeitos cardiopulmonares da mobilização precoce. 
Foram estudados 8 pacientes, com média de idade de 52,5 ± 11,8 anos, sendo 62,5% do gênero masculino. Observou-se 
que houve alterações significativas nos parâmetros avaliados quando comparados os três momentos pré-estabelecidos; 
não havendo nenhum efeito adverso durante a mobilização precoce, demonstrando-se ser segura e eficaz, podendo trazer 
benefícios nas respostas cardiopulomares dos pacientes. 

Palavras-chave: cirurgia cardíaca, mobilização precoce, reabilitação cardíaca, faixa de segurança e cinesioterapia.
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EFEITO DO TREINAMENTO MUSCULAR NO PACIENTE 
CRÍTICO COM FRAQUEZA MUSCULAR NA UTI

Efect of muscle training in critical patients with muscle weakness in ICU

RESUMO

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desempenha um papel crucial na sobrevida de pacientes gravemente enfermos, 
e tem o objetivo centrado na recuperação ou manutenção de suas funções fisiológicas. Fraqueza adquirida na UTI designa 
uma fraqueza clinicamente detectada em pacientes críticos nos quais nenhuma etiologia plausível pode ser levantada além 
da própria condição critica. O objetivo desta revisão é reunir informações consideráveis sobre a reabilitação no na unidade 
de terapia intensiva e se a fisioterapia física trás um real beneficio no paciente crítico com fraqueza muscular. Por meio de 
uma revisão sistemática da literatura as pesquisas foram coletadas nas bases de dados eletrônicas: MedLine, LILACS e 
SciELO, dois pesquisadores independentes realizaram a triagem dos artigos no período de novembro de 2012 a janeiro de 
2013. Dos totais 43 artigos pesquisados, foram encontrados apenas 8 estudos condizentes ao tema proposto a esta revisão. 
Dos oito artigos inseridos, três realizam cinesioterapia motora, passiva e ativa; dois alem de realizar o treino muscular 
motor, mensuraram o sistema muscular respiratório; um artigo realiza o treinamento muscular motor associado à eletro-
estimulação e dois artigos fizeram avaliação da fraqueza muscular através de questionários como MRC. Estudos sugerem 
que a reabilitação deve se iniciar no ato da admissão da UTI. Comumente, o repouso na cama é prescrito; o que significa 
completa imobilização, levando o individuo ao descondicionamento físico Mais estudos são necessários para evoluçao e 
prevençao do doente na pratica hospitalar, no entuito de prevenir o declinio do pacientes críticos a fim de definir quais 
as suas intervenções. Para que a reabilitação e o treino precoce sejam introduzidos às práticas clinicas e seus benefícios 
sejam alcançados, é necessário “quebrar” algumas barreiras impostas pela cultura vigente nas UTIs. 

Palavras-chave: Doenças criticas, fraqueza muscular, reabilitação, mobilização precoce.
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ELETROESTIMULAÇÃO DIAFRAGMÁTICA COMO 
REQUESITO PARA DIMINUIÇÃO DO TEMPO DO 

PACIENTE EM VENTILAÇÃO MECÂNICA: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA

Requirement diaphragmatc electrostimulation how to decrese the time 
patient in mechanical ventilation: a systematic review 

RESUMO

O tempo prolongado em ventilação mecânica (VM) causa muitos prejuízos, dentre eles o descondicionamento físico 
e a fraqueza muscular, além de gerar complicações que podem ampliar mais esse tempo, como a disfunção diafragmá-
tica. Uma das condutas fisioterapêuticas utilizadas no leito para melhorar essa condição é a estimulação diafragmática 
elétrica transcutânea (EDET). O objetivo deste estudo foi verificar a funcionalidade da eletroestimulação diafragmática 
na diminuição no tempo de permanência do paciente em ventilação mecânica. Foi realizada uma revisão sistemática da 
literatura eletrônica, e a busca realizada nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrievel Sistem Online (MedLine/Pubmed) e Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), em abril de 2013. Foram encontrados 253 artigos relacionados ao assunto, apenas 6 artigos 
são relevantes, sendo dois relatos de caso, três estudos randomizados e 1 revisão de literatura. Os mesmos falam sobre a 
dificuldade do desmame de pacientes em ventilação mecânica por tempo prolongado e dos prejuízos que causam. O uso 
da estimulação elétrica foi feita em diferentes protocolos e correntes elétricas. Os estudos selecionados foram realizados 
no Brasil com ano de publicação 2005 a 2013. A eletroestimulação é um dos recursos que a fisioterapia tem utilizado, e 
estudos nos mostram bons resultados relacionados ao uso isolado ou associados a exercícios, favorecendo assim o desmame 
acelerado e manutenção de força e trofismo muscular. É necessário ainda mais estudos a respeito da eletroestimulação 
em relação aos protocolos utilizados.

Palavras-chave: Eletroestimulação diafragmática; desmame do respirador; terapia intensiva.
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OS EFEITOS DA FISIOTERAPIA NAS UNIDADES DE 
TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

The effects of physical therapy in intensive care unit: a literature review   
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RESUMO

Esta revisão de literatura tem como objetivo demonstrar os efeitos ocasionados pela fisioterapia, no que abrange 
sua atuação nas respectivas áreas: respiratória, motora e preventiva nas Unidades de Terapia Intensiva(UTI) do Brasil, 
seja observada nos pacientes e/ou na equipe multiprofissional que atua nesta unidade. Foram utilizados periódicos como 
fontes de pesquisa, tais como: Scielo e Bireme, além de livros com o intuito de agregar informações ao trabalho com ar-
tigos publicados nos últimos vinte anos. Observa-se que o fisioterapeuta se restringia ao suporte ventilatório, no entanto, 
com o desenvolvimento da profissão, este profissional foi ganhando espaço, demonstrando sua importância em reduzir 
o tempo de internamento e os efeitos deletérios da imobilidade, além dos benefícios à instituição e aos profissionais que 
atuam nesta. Ao longo da pesquisa fora possível concluir que o fisioterapeuta é muito questionado sobre a sua finalidade 
na UTI, porém, há um crescimento e um direcionamento a respeito da sua importância nesta área.

Palavras-chave: Fisioterapia; Unidade de Terapia Intensiva; Efeito.
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RESUMO

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) atende pacientes com distúrbios clínicos importantes e conta com uma equipe 
multiprofissional. O fisioterapeuta tem papel importante na saída do paciente da unidade, pois colabora no planejamento 
de alta dos pacientes da unidade. Foi analisado, em estudos realizados nos últimos dez anos, o papel do fisioterapeuta no 
planejamento de alta dos pacientes internados em UTI. Constatou-se que o fisioterapeuta acompanha o paciente em todas as 
fases da internação na unidade, tendo uma visão ampla do quadro clínico. Esses aspectos tornam o planejamento de alta do 
paciente completo, proporcionando melhor retorno à comunidade e diminuindo as chances de reinternações e mortalidade.

 
Palavras- chave: planejamento de alta em UTI; plano de alta de UTI; fisioterapia em terapia intensiva.
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RESUMO

A eletroestimulação muscular (EEM) apresenta-se como uma alternativa viável e eficaz para a intervenção em pa-
cientes críticos que apresentam declínio funcional e fraqueza muscular decorrentes da doença e hospitalização. O presente 
estudo buscou reunir publicações dos últimos dez anos sobre esta técnica, apresentando um levantamento dos protocolos 
de aplicação e seus efeitos; trata-se de uma revisão sistemática de literatura, onde, de 55 potenciais publicações, apenas 07 
ensaios clínicos corroboraram com os critérios para análise final. Nesta, observou-se que a EEM foi aplicada em grupos 
musculares dos membros inferiores; as frequências de estimulação variaram entre 08 e 50 HZ e as durações de pulso va-
riaram entre 250 e 400 us. Houve variação expressiva na relação ON_OFF utilizada nos estudos. A intensidade variou entre 
as que promovem contrações visíveis a tetânicas, tendo tempo de intervenções entre 30 a 60 minutos; estando associada a 
outras condutas em poucos estudos. Em todos os ensaios a aplicação da EEM trouxe benefícios, seja sobre a preservação 
da massa e força muscular e/ou na melhora a nível sistêmico e em desempenho funcional. Contudo há necessidade de 
maior número de ensaios clínicos para caracterizar os efeitos deste recurso, bem como a identificação de parâmetros de 
estimulação específicos para ganho de cada variável(força, ganho de massa, prevenção de atrofia, efeitos sistêmicos) e a 
inter-relação com a funcionalidade.

Descritores: estimulação elétrica, cuidados críticos, polineuropatias, debilidade muscular e cuidados intensivos.
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RESUMO

A hemorragia peri-intraventricular é a lesão cerebral mais frequente em recém-nascidos prematuros de baixo peso. A 
sua ocorrência está relacionada ao imaturo sistema vascular cerebral do prematuro, e das suas condições pré e pós-natais. 
O presente estudo é do tipo retrospectivo, e analisou 54 prontuários de uma Unidade de Terapia Intensiva de Curitiba. 
Foram encontrados nesse estudo: 81,49% recém-nascidos pré-termo, e 18,52% a termo; 5,55% de recém-nascidos com 
peso inferior a 1000g, 25,92% inferior a 1500g e 48,15% inferior a 2500g; 37,04% que fizeram uso de VMI, e 25,92% que 
fizeram uso de surfactante. Apenas 9,26% apresentaram HPIV, sendo 80% grau I e 20% grau II. Conclui-se a necessidade 
da permanência de cuidados pré e pós-natais junto a gestante e ao neonato a fim de minimizar o surgimento dessa e de 
outras complicações advindas da prematuridade. 

Palavras-chaves: Prematuridade, UTI, hemorragia, recém-nascido.
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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA: MOBILIZAÇÃO NO PACIENTE EM 

VENTILAÇÃO MECÂNICA

The importance of physical therapy in the intensive care unit: Mobilization 
in patient on mechanical ventilation

Ana Carolina Campos Marinho¹, Terumi Lima de Abreu², Simone Alves Soares³ , Daniel Braga Fer-
nandes Vieira4

1. Aluna Inspirar Teresina
                                                               2. Aluna Inspirar Teresina 

3. Aluna Inspirar Teresina
4. Orientador

RESUMO

Introdução: As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) têm tornado uma concentração não somente de pacientes críticos 
e de tecnologia avançada, mas da equipe multiprofissional experiente mas que atuam priorizando um melhor atendimen-
to e o bem estar adequado ao paciente internado. O profissional fisioterapeuta,necessita de aprimoramento e educação 
especializada para fazer frente ao avanço dos cuidados intensivos. O objetivo do trabalho é revisar as publicações sobre a 
importância da fisioterapia na UTI utilizando a cinesioterapia no paciente que necessita de ventilação mecânica. Metodo-
logia: Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre os benefícios da fisioterapia na UTI e a mobilização precoce do paciente 
na Ventilação Mecânica.  A busca de artigo científico foi na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde e Scielo (Scientific 
Electronic Library Online) no mês Junho de 2013. A pesquisa foi às línguas portuguesa, espanhola e inglesa, com estudos 
realizados em humanos adultos, e que foram publicados nos últimos sete anos. Discussão: Para Baleiy e Peme reduziu-
-se o tempo de internação afirmando a importância da mobilização. Assim Thomsen enfatizou a melhoria substancial da 
marcha, já Burtin et al a melhoria da força e da atividade funcional resulta de uma mobilidade precoce ativa. Logo Mores 
reduziu os dias de internação, menor numero de dias no leito e dias de ventilação mecânica. Conclusão: A atividade nos 
pacientes iniciadas precocemente mostrou ser eficaz, e mostra que a maioria dos casos relatados foi capaz de deambular, 
sentar mais cedo, melhor força muscular, a funcionalidade do paciente e o sucesso no desmame, melhor  atividade física. 
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A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO E INTERVENÇÃO 
FISIOTERAPÊUTICA NA ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA 

O DESENVOLVIMENTO MOTOR DO PORTADOR DE 
SÍNDROME DE DOWN

The importance of counseling and physiotherapy intervention in early 
stimulation for the development of the motor carrier of Down Syndrome

RESUMO

A Síndrome de Down é considerada uma anomalia genética autossômica e representa causa frequente de retardo 
mental. O objetivo desse estudo foi descrever a importância da orientação fisioterapêutica auxiliar no processo de de-
senvolvimento da criança com Síndrome de Down, através da integração com os pais, atuando junto aos portadores de 
tal Síndrome. Dessa forma, o estudo justifica-se pela necessidade de acompanhamento fisioterapêutico e da intervenção 
dos pais em seu lar proporcionando à criança uma estimulação sempre que possível no sentido de agilizar o processo de 
desenvolvimento cooperando com a atuação do fisioterapeuta no tratamento de estimulação precoce continuada, visando 
fornecer, em especial, o desenvolvimento mental e motor, de modo a proporcionar maior longevidade e melhor qualidade 
de vida, evidenciam-se, desta forma, a importância de realizar uma pesquisa sobre esse tema. Assim, foi realizada por meio 
de revisão bibliográfica, a investigação da eficácia da orientação e intervenção precoce de tratamento fisioterápico para a  
estimulação precoce no processo de desenvolvimento do portador da Síndrome de Down revelando-se como uma questão 
relevante de pesquisa, motivo pelo qual foi escolhida como tema de estudo do presente trabalho.

Palavras-chave: Síndrome de Down, Estimulação Precoce e Fisioterapia.
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Capítulo XIV

TERAPIA MANUAL
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Biophotogrammetric evaluation of the effects of chiropractic in posture and 
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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da quiropraxia em gestantes através da biofotogrametria.O 
estudo foi realizado na clínica escola de fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), no período de março 
a dezembro de 2009, com amostra de 11 gestantes com idade entre 18 e 38 anos. As variáveis analisadas para verificar as 
alterações posturais foram: diferença entre distância acrômio-chão (DDAC), ângulo tíbio-társico (ATT), distância dedo-chão 
em flexão anterior (DDC), ângulo craniovertebral (ACV), flecha cervical (FC) e flecha lombar (FL) utilizando análise bio-
fotogramétrica em perfil e anterior. Todas as variáveis foram analisadas antes e após a aplicação do protocolo quiropráxico 
(PQ). O PQ foi constituído de manipulações globais específicas uma vez por semana no total de cinco atendimentos. De 
acordo com os dados obtidos, a amostra mostrou-se normal, com média de idade de 21,81±6,47anos, peso de 56,82±7,72Kg. 
Com relação DDAC ocorreu uma redução de 56% de 1,63±1,02cm para 0,72±0,64cm (p=0,01), o ACV apresentou um au-
mento em 12% de 50,27±5,90cm para 56,36±4,08cm (p=0,001), o ATT apresentou uma redução em 5,5% de 109,18±3,31cm 
para 103,45±3,32cm (p=0,001), a DDC apresentou um aumento em 42,6% de 16,81±10,6cm para 23,81±6,91cm (p=0,02). 
Em relação à curva lordótica cervical houve uma redução em 67,7% de 7,09±2,5cm para 5,72±3,1cm (p=0,005) e a curva 
lordótica lombar apresentou uma redução em 1,7% de 5,09±1,64cm para 5±2,56cm (p=0,02). Os resultados apontam que 
a quiropraxia apresenta-se efetiva na redução da dor gestacional, bem como contribui para melhora postural.

Palavras-chaves: Quiroprática, Gravidez, Postura
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A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA 
NO ATENDIMENTO A PACIENTES PORTADORES DE 

PARKINSON: REVISÃO DE LITERATURA

The importance of professional physical Therapy Service in the patients with 
parkinson: Literature review

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo realizar uma revisão bibliográfica de publicações dos últimos dez anos, produzidas 
entre 2003 e 2013, relacionadas aos benefícios do tratamento fisioterapêutico para pacientes parkinsonianos. Para al-
cançar o objetivo foram realizadas pesquisas em revistas especializadas, livros e bases eletrônicas de dados, como Scielo 
e Google acadêmico, onde muitos artigos científicos foram encontrados. Os estudos demonstram que a fisioterapia traz 
muitos benefícios para os portadores da doença de Parkinson, melhorando o equilíbrio, a independência na realização das 
atividades da vida diária e a qualidade de vida, além de reduzir os principais sintomas, como a rigidez, o congelamento e 
os problemas de postura, que frequentemente resultam em quedas. A pesquisa demonstrou, no entanto, que ainda há in-
suficiente número de trabalhos voltados para os benefícios da fisioterapia ao paciente parkinsoniano no âmbito hospitalar. 

Palavras-chave: Doença de Parkinson, Fisioterapia, Benefícios.
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PARA LOMBALGIA 
GESTACIONAL: REVISÃO DE LITERATURA

Physiotherapeutic treatment for gestational low back pain: literature review

RESUMO

Durante a gestação ocorrem alterações funcionais, fisiológicas, sistêmicas e emocionais. Essas alterações devem ser 
avaliadas, cuidadas e tratadas durante o pré-natal, para fornecer uma melhor qualidade de vida para a gestante e o bebê. 
As queixas não podem mais ser ignoradas, devendo ser aplicado métodos de prevenção e tratamento, em especial para a 
lombalgia, para fornecer uma melhor qualidade de vida. O fisioterapeuta tem papel importante promovendo melhora e 
prevenção dos desconfortos, orientando as gestantes. Essa revisão foi realizada a partir de buscas de dados, selecionando 
47 referencias que abordassem sobre o tratamento fisioterapêutico para a lombalgia gestacional. Os tratamentos mais 
abordados foram a cinesioterapia, técnicas de terapia manual, orientações posturais, entre outros. Sendo esse estudo muito 
importante para adicionar sobre os tratamentos da lombalgia gestacional.

Palavras-chave: Dor lombar; Gravidez; Fisioterapia.
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AVALIAÇÃO DO PESO DAS MOCHILAS DE ESCOLARES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PORTO UNIÃO -  

SC

Evaluation of the weight of the school of backpacks elementary education 
the city of Porto União - SC 

Viviane Maria Seger¹, Fabiano Egidio Novacki²
1. Aluna de Fisioterapia Faculdade Inspirar

2. Orientador

RESUMO

A amostra foi composta por quarenta e oito participantes, sendo doze alunos de cada ano letivo, da primeira a quarta 
série do ensino fundamental do Colégio Estadual Antonio Gonzaga, Porto União – SC. Esta pesquisa teve como objetivo 
verificar possível sobrepeso no material escolar que os alunos carregam em mochilas nas costas com apoio nos dois om-
bros. Os participantes foram pesados com e sem seus materiais escolares. A diferença de peso serviu para identificar o 
peso transportado. Foi observado que o peso médio do material escolar foi de 6,2% do peso corporal, sendo que 8% dos 
participantes transportavam mais de 10% do peso corporal. Não houve diferença significativa entre meninos e meninas ou 
entre as séries analisadas. Esses resultados indicam que, em média, os escolares utilizam mochilas com peso inferior a 10% 
do peso corporal e que os escolares do 3º ano são os que transportam maior carga relativa. Apesar de valores inferiores aos 
estudos realizados com outras populações, ações no âmbito da comunidade  escolar devem ser realizadas com o objetivo de 
propor alternativas para diminuir a prevalência de escolares transportando uma carga que pode ser nociva a sua saúde.

Palavras-chaves: Transporte material escolar, sobrecarga, saúde
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EFEITOS IMEDIATOS DA TERAPIA MANUAL NA DOR 
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Immediate effects of manual therapy in nonspecific low back pain 
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RESUMO

Delineamento: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura. Objetivo: Os mecanismos neurofisiológicos envol-
vidos na melhora clínica da terapia manual são incertos e ainda não estão bem determinados. O objetivo dessa revisão 
foi determinar os efeitos neurofisiológicos imediatos após uma sessão de terapia manual em sujeitos com dor lombar ines-
pecífica. Métodos: As buscas foram realizadas eletronicamente através das bibliotecas digitais: Pubmed, Portal Capes, 
PEDro e Embase com buscas simples e avançadas. Avaliada a qualidade metodológica pela escala PEDro. O resumo dos 
artigos foi catologado em fichas para posterior análise. Os dados foram interpretados e discutidos de forma narrativa. 
Resultados: Alterações mais comuns ocorreram na fase de silêncio mioelétrico durante a flexão total estática, com uma 
diminuição na atividade eletomiográfica. Essa influência pode ser benéfica no ciclo dor-espasmo-dor ou, por outro lado, 
ter um impacto negativo considerando que a atividade muscular elevada dos paraespinhais é uma adaptação a dor e danos 
a tecidos. Nas fases dinâmicas da tarefa as alterações foram mais conflitantes na literatura. Pode significar que a curto 
prazo, a manipulação não promove a ativação dos músculos nas atividades de vida diária. A manipulação pode alterar a 
amplitude do potencial evocado motor dos músculos lombares de modo transitório. Uma redução significativa no reflexo 
de estiramento, somente ocorreu quando a manipulação propocionou um som audível das articulações. O aumento da 
temperatura cutânea após a manipulação pode representar um efeito benéfico anti-inflamatório. Ainda existem pontos 
discordantes na comunidade científica que precisam ser melhor elucidados.

Palavras-chaves: dor lombar, manipulação da coluna, fenômenos fisiológicos musculoesqueléticos e neurais, região 
lombar.
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Capítulo XV

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
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EQUIPE DE SUPORTE AVANÇADO: HUMANIZAÇÃO 
DURANTE OS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA

Support Team Advanced: Humanization During The Emergency And 
Emergency Calls
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RESUMO

Este trabalho trata-se de pesquisa bibliográfica de método dedutivo que tem como objetivo identificar ações de 
humanização durante os atendimentos de urgência e emergência pela equipe de suporte avançado. O estudo foi dividido 
em três partes. Inicialmente se expôs as diversas maneiras que podem ocasionar acidentes e que todas as pessoas estão 
correndo risco de sofrer alguma lesão ou dano material. No segundo momento, observou-se que a humanização deverá 
estar agregada à assistência à saúde, na qual a valorização da figura do indivíduo deve estar em conformidade aos prin-
cípios bioéticos e respeito ao paciente. A última parte analisou a equipe de atendimento de urgência e emergência sendo 
que buscou compreender os aspectos fundamentais sobre a equipe e as suas implicações no atendimento em urgência 
e emergência. O presente artigo trata-se de uma pesquisa exploratória, na qual os dados foram coletados por meios de 
pesquisas bibliográficas e artigos da internet. Cujo resultado pautou-se nos acidentes, no atendimento pré-hospitalar, o 
controle emocional, a humanização no atendimento ao paciente e por fim focou-se na equipe de atendimento de urgência 
e emergência. Portanto, o atendimento humanizado no atendimento pré-hospitalar é necessário a interação da equipe em 
consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana.

Palavras-chave: Equipe, Paciente, Humanização, Atendimento de urgência e emergência.
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RESUMO

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de explicitar o papel do enfermeiro e as suas dificuldades no 
atendimento pré-hospitalar. Os materiais e métodos utilizados foram artigos virtuais e bibliografia de legislação federal 
que falem sobre o tema em foco. Resultados e discussão: Emergiram dos artigos selecionados seis dificuldades: psico-
lógicas, físicas, formação ineficaz, conhecimento ético legal, falta de conhecimentos de materiais e egresso profissional. 
Revelou-se que o pré-hospitalar móvel se tornou uma especialidade do enfermeiro, porém não especifica sua formação 
e ações. Conclusão: considera-se o numero de profissionais Enfermeiros atuantes no atendimento pré-hospitalar baixo, 
mesmo com a legislação vigente em que o Cofen defende que o profissional é peça chave para pacientes em situações de 
risco, nota-se que os mesmos necessitam de treinamento especializado devendo a se engajarem em cursos preparatórios e 
pós-graduação, tornando possível uma prestação de serviços pré-hospitalar adequada.

Palavras-chave: Enfermeiro, Pré-hospitalar, Urgência e Emergência.
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A IMPORTÂNCIA DO USO DA MÁSCARA DE PROTEÇÃO 
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The importance of using the N95 protective mask in prehospital care in 
patients with tuberculosis
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RESUMO

A tuberculose é uma doença transmissível através de gotículas contaminadas que saem de uma pessoa doeste até en-
trar em contato com um indivíduo sadio, adentrando pelas vias aéreas e se proliferando nos pulmões podendo contaminar 
também os rins, fígado, baço. Para detectar se um ser humano está contaminado com a doença, basta observar sinais e 
sintomas que são tosse por mais de três semanas, febres noturnas, suores intensos, emagrecimento, e após aparecimento 
destes sintomas o médico deverá ser consultado e assim realizar exames complementares. O tratamento da tuberculose 
deve ser feito de forma correta, para evitar transtornos futuros. No ambiente pré-hospitalar, os cuidados que se deve ter 
no transporte de pacientes com a doença são o uso dos EPIs adequados como, mascara N 95 (indispensável), luvas, avental, 
janelas da ambulância aberta, óculos de proteção.
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SISTEMAS DE CONTENÇÃO INFANTIL EM AUTOMÓVEIS; 
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RESUMO

Introdução: o nº de crianças envolvidas em acidentes automobilísticos é alarmante, e o nº de lesões em que essa fai-
xa etária é acometida é preocupante. Objetivo: analisar publicações sobre sistemas de retenção infantil e sua eficácia na 
proteção das crianças. Metodologia: realizada busca e análise de estudos em sites de literatura médico-científica: Bireme, 
Lilacs, Scielo, Medline e Cochrane. Resultados e Discussão: foram encontrados 49 artigos dentro dos critérios de admissão, 
a maioria em inglês (85,6%), os Estados Unidos lideraram as publicações (61,2%) e os anos de 2005 e 2009 colaboraram 
com 36,7% dos estudos. Os  assuntos mais abordados foram o uso correto/incorreto dos SRC e em seguida a sua eficácia. 
Conclusão: mesmo com baixo nível de evidência dos artigos percebemos que sistemas de retenção de um modo geral são 
eficazes quando usados corretamente. 

Palavras-chave: acidentes, lesões, criança, segurança, transporte.



 Página - 164

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 7 • Número 2 • ABR/MAI/JUN de 2015

REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA SOBRE 
A EDUCAÇÃO PARA A PREVENÇÃO DO RISCO DE 

AFOGAMENTO EM CRIANÇAS

Literature review of systematic on education for prevention of drowning risk 
in children

Daniele Karpinski¹, Gleicon Oliveira da Rosa², Pedro Henrique de Almeida³, Hellen Roehrs4

1. Aluna Faculdade Inspirar
2. Aluno Faculdade Inspirar
3. Aluno Faculdade Inspirar

4. Orientadora

RESUMO

INTRODUÇÃO: O afogamento consiste na segunda causa de morte relacionada a injúrias traumáticas entre crian-
ças no mundo, ocorrendo, a grande maioria delas, em países de baixa e média renda. Sabe-se muito sobre a prevenção de 
vários tipos de injúrias, permanecendo, porém, a prevenção de afogamento como um tema ainda pouco explorado. Esta 
revisão sistemática tem como objetivo avaliar os efeitos das ações educativas para a prevenção de afogamentos em crianças 
e adolescentes. MATERIAIS E MÉTODOS: Os estudos elegíveis para a revisão foram ensaios clínicos controlados que 
envolviam alguma medida de educação para crianças ou adolescentes, que tinham como principal objetivo a prevenção 
de afogamento ou quase afogamento na faixa etária da população alvo do estudo. Foram realizadas buscas de artigos nos 
seguintes bancos de dados eletrônicos: Cochrane Library, MEDLINE / PubMed e LILACS. Entraram na seleção os estu-
dos que obedeciam aos critérios de inclusão: ensaios clínicos que tratavam de educação para prevenção de afogamentos 
em crianças ou adolescentes, disponíveis em português, inglês, espanhol ou alemão. RESULTADOS: Três ensaios clínicos 
preencheram os critérios de seleção. Todos eles mostraram que a educação na prevenção de afogamento foi eficiente. Isso 
foi ainda maior nas crianças mais jovens, principalmente nas menores de 4 anos. Também foram observados ganhos em 
conhecimentos, habilidades e atitudes no que diz respeito à segurança na água ou ao seu redor, com significância estatística 
decrescente com o aumento da idade da população estudada. CONCLUSÃO: Medidas educacionais para a prevenção 
de afogamento parecem ser efetivas, especialmente para crianças menores. Dentro dessa idéia, uma política pública de 
educação e prevenção de afogamento nas escolas faz-se necessária. Entretanto, são necessários mais estudos sobre o tema, 
com desenho e/ou metodologia mais adequados. 
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RESUMO

O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) é definido como a assistência prestada em um primeiro nível de atenção aos 
portadores de quadros agudos, de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica, quando ocorrem fora do ambiente hospitalar, 
podendo acarretar sequelas ou até mesmo a morte. O estudo objetivou identificar os riscos aos quais os profissionais que 
trabalham em atendimento pré-hospitalar estão expostos. Realizou-se uma revisão da literatura sobre a exposição desses 
profissionais aos riscos do trabalho em atendimento pré-hospitalar, o tema incluiu médicos, equipe de enfermagem em suas 
categorias, condutores de ambulância, bombeiros e socorristas.  O profissional de saúde no atendimento pré-hospitalar, em 
decorrência de suas funções, convivem em ambientes complexos e com elevado grau de riscos ocupacionais, tanto no local 
do atendimento como em áreas de apoio a estes serviços que atende diversas ocorrências de diversas naturezas. Conclu-
são: Foram identificados riscos: físicos, biológicos, químicos, ergonômicos, fisiológicos e mecânicos durante o trabalho em 
atendimento pré-hospitalar. Diante disso, verificou-se que a necessidade de que os profissionais estejam respaldados através 
da educação continuada, da conscientização dos riscos, do emprego e uso correto dos equipamentos de proteção individual 
e de programas que visem à atenção a saúde desse trabalhador preservando a sua integridade física, social e emocional.

Palavras-chave: Riscos Ocupacionais. Saúde do Trabalhador. Serviços Médicos de Emergência.
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