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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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EDITORIAL

Nessa 4a edição do Congresso de Fisioterapia da UNESP de Marília comemoramos os dez anos do Curso de Fisioterapia
da Faculdade de Filosofia e Ciências, o que nos dá motivação adicional na organização do evento. A exemplo dos outros anos,
serão mantidas as atividades que foram sucesso de interesse dos congressistas, incluindo cursos, palestras e mesas redondas, com
renomados profissionais nas áreas de respiratória, cardiovascular, ortopedia, desportiva, neurologia, geriatria e ginecologia, que
discutirão temas atuais em avaliação e intervenção na área de reabilitação. Além disso, haverá sessão de “temas livres”, que visa
estimular a produção de conhecimentos e recursos tecnológicos para o desenvolvimento da fisioterapia. Com o intuito de estimular e valorizar a pesquisa, como prêmio, os seis melhores trabalhos serão publicados em forma de artigo completo na Revista
Inspirar. Assim, esse Congresso vem se consolidando como um dos maiores da área. Aproveitamos o ensejo para tornar público
os nossos sinceros agradecimentos a todos os parceiros, a comissão organizadora e aos pareceristas, sem os quais não teríamos
obtido tal êxito. Sejam todos bem vindos e aproveitem ao máximo a estadia em nossa cidade! Estamos nos empenhando para
proporcionar-lhes o melhor!
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CORRELAÇÃO ENTRE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
DO RISCO DE QUEDA EM PACIENTES COM ARTRITE
REUMATOIDE
Correlation among the instruments to assess fall risk in rheumatoid
arthritis patients
Mariana de Almeida Lourenço¹, Izabela Roma¹, Marcos Renato de Assis²
Palavras chaves: Artrite reumatoide, acidentes por quedas, testes de aptidão.

Introdução
A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória sistêmica, crônica, progressiva e de etiologia desconhecida.1
Pacientes com AR tem um risco aumentado de cair quando comparados com pessoas saudáveis, o que provavelmente se explica
pela alta prevalência de fatores de risco associados a quedas nesses pacientes, que podem gerar alterações de propriocepção,
equilíbrio postural e marcha. Esses fatores de risco incluem dor e edema articular em membros inferiores, fraqueza muscular,
instabilidade postural, alterações na marcha e no equilíbrio, diminuição da mobilidade e da capacidade funcional, fadiga, sedentarismo, redução da acuidade visual e depressão. Vários instrumentos de avaliação física são utilizados com objetivo de identificar
possíveis caidores e atuar na prevenção da queda, sendo escolhidos para o presente estudo os seguintes: Escala de Equilíbrio de
Berg (Berg), Teste “Timed Up and Go” (TUG), Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6M) e Bateria de Testes de Guralnik ou
“Short Physical Performance Battery (SPPB). Com isso o objetivo do presente estudo foi analisar a correlação entre os desempenhos quando realizados em pacientes com AR.

Metodologia
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o protocolo nº 672/12. Foi realizado um estudo transversal com a amostra
composta por conveniência, constituída por 100 pacientes de ambos os sexos, com diagnóstico de AR confirmado após avaliação
médica. Foi feita anamnese, coleta de dados antropométricos e instrumentos na seguinte ordem: Berg, SPPB, TUG e TC6M, com
orientações e esclarecimentos realizados antes dos testes. Para análise estatística foi feito Teste de Kolmogorov-Smirnov para
verificar a distribuição da amostra e para obter a correlação entre as variáveis foi utilizado Teste de Correlação de Spearman. Foi
adotado nível de significância de p<0,05 e análises realizadas no programa de estatística SPSS v.21.

Resultados
A amostra foi composta por 100 pacientes com AR, 89% do sexo feminino, com idade média de 56,28 anos (±11,66), variando entre 23 a 88 anos. A estatura média foi de 1,57 metros (±0,08) e o peso corporal médio de 68,42 quilogramas (±15,46),
que resultaram em um IMC médio de 27,47 kg/m2 (±5,27). O desempenho médio nos testes físicos está apresentado na tabela 1.
Tabela 1. Resultados obtidos nos testes físicos

Legenda: Berg: Escala de Equílibrio de Berg; TC6M: Teste de caminhada de 6 minutos (em metros); TUG: Timed Up and Go
(em segundos); SPPB: Short Physical Performance Battery.
1. Mestranda em “Saúde e Envelhecimento”. Faculdade de Medicina de Marília FAMEMA.
Marília. SP. Brasil.
2 . Professor Doutor de Reumatologia e Pós-graduação. Faculdade de Medicina de Marília
FAMEMA. Marília. SP. Brasil.
Agência financiadora: Bolsa de Mestrado CAPES
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A tabela 2 mostra os resultados da correlação de Spearman entre os desempenhos nos instrumentos propostos (Berg, TC6M,
TUG e SPPB).
Tabela 2. Correlações entre os testes físicos

Legenda: Berg: Escala de Equílibrio de Berg; TC6M: Teste de caminhada de 6 minutos; TUG: Timed Up and Go; SPPB:
Short Physical Performance Battery. ** p<0,01

Discussão
Nessa amostra de pacientes com AR o desempenho nos testes físicos foi bom e, considerando os valores de referência para
a população idosa (pois não há na literatura tais valores para pacientes com AR), abaixo do limite de classificação como risco
de queda elevado. Observa-se também que todos os testes físicos realizados apresentaram correlação de moderada a forte entre
si. Em idosos foram encontrados estudos mostrando correlação negativa entre o TUG e o Berg2-7, com exceção de um que não
encontrou correlação significativa8. Em idosas hipertensas9 e pacientes que sofreram acidente vascular cerebral10 também foi
observado correlação negativa entre o TUG e o TC6M. Não foram encontrados na literatura outros estudos que correlacionaram
os demais instrumentos utilizados e esses instrumentos na população com AR, o que mostra uma grande limitação que é a falta
de padronização na escolha e no uso de testes físicos para avaliação do risco de queda. O presente estudo limita-se a correlacionar
os testes, porém a validade de tais testes na predição do risco de queda em pacientes com artrite reumatóide deverá ser objeto
de outros estudos, bem como a escolha dos melhores parâmetros ou eventual necessidade de complementação desta avaliação
através de outros instrumentos.

Conclusão
Os resultados permitem concluir que os testes físicos Berg, TUG, TC6M e SPPB apresentam boa correlação entre si e
representam bem a capacidade física de pacientes com AR.
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FATORES DE RISCO PARA LESÕES DESPORTIVAS EM
JOVENS ATLETAS DE TÊNIS DE MESA
Risk factors for sports injuries in young athletes of table tennis
Malu dos Santos Siqueira¹, Aline Castilho de Almeida¹, Aryane Flauzino Machado¹,
Ítalo Ribeiro Lemes¹, Carlos Marcelo Pastre¹, Jayme Netto Junior¹

Palavras-chave: criança, adolescente, traumatismos em atletas.

Introdução
A prática de exercícios físicos se mostra crucial a saúde, sendo que altos índices de morbi-mortalidade associados a doenças tem sido relacionados a diminuição da prática de exercícios físicos (1,2). Nesse sentido, a inserção ao meio esportivo tem
aumentado consideravelmente entre crianças e adolescentes, os quais, por estarem no processo de crescimento/desenvolvimento,
tornam-se mair vulneráveis às lesões desportivas (LD) (3), o que suscita preocupações sobre os riscos de instalação de LD, sobretudo em praticantes de tênis de mesa.
Entendendo como relevante a necessidade de conhecer fatores inerentes ao traumatismo nesta população para posterior
formulação de modelos preventivos e de treinamento, entende-se como pertinente investigar o tema. Portanto, o objetivo do
presente estudo foi analisar a relação de jovens atletas praticantes de tênis de mesa acometidos e não acometidos por LD com
fatores de risco intrínsecos e extrínsecos.

Metodologia
Partciparam do estudo 21 jovens atletas de ambos os sexos participantes da fase regional dos Jogos Escolares do Estado
de São Paulo e Olimpíadas Colegiais do estado de São Paulo. Os dados obtidos foram coletados a partir de entrevistas por meio
de um Inquérito de Morbidade Referida (IMR) adaptado por Pastre et al (4), que continha dados pessoais dos voluntários, como:
idade, dominância lateral, peso, altura, tempo de treinamento em anos e horas de treino por semana.
A coleta de dados foi realizada antes ou após as partidas para que não houvesse interferencia na dinâmica das competições.
Os participantes respondiam as questões e o entrevistador anotava as informações em fichas individualizadas, contendo informações retroativas à temporada corrente, ou seja, aproximadamente 6 meses (4).
Neste estudo, a LD foi caracterizada como qualquer dor ou disturbio musculoesquelético derivados da prática esportiva
que foi capaz de afetar ou modificar seu treinamento normal, seja na forma, frequência, duração ou intensidade, independente do
momento, treinamento ou competição (5). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa pela instituição, sob número
de protocolo 51939.
A distribuição da normalidade dos dados foi testada utilizando o teste de Kolmogorov-Smirnov. Foi analisada a relação
das variáveis quantitavas com a presença ou ausência de lesão. Dessa forma, as variáveis paramétricas foram testadas a partir do
teste t de Student; já as que não apresentaram distribuição Gaussiana, foram testadas por meio do teste de Mann-Whitney. Todas
as conclusões foram descritas no nível de 5% de significância.
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Resultados
A tabela 1 mostra a relação dos atletas acometidos e não acometidos por LD de acordo e os fatores de risco intrínsecos
(idade, peso, estatura e IMC) e extrínsecos (tempo de treinamento e horas semanais de prática esportiva).
Tabela 1. Valores de média e desvio-padrão das características dos participantes segundo ocorrência de lesão.

* Diferença estatisticamente significante entre os atletas acometidos e não acometidos por lesão (p<0,05).

Discussão
Segundo os achados do presente estudo, observou-se que jovens atletas praticantes de tênis de mesa que apresentam menores
valores de estatura e peso são classificados como fatores de riscos ao desenvolvimento de LD.
Durante uma partida de tênis de mesa, exigem-se movimentos complexos em frações de segundo, envolvendo essencialmente
deslocamento lateral e pequenos saltos com mudanças de direções que deixam os atletas expostos às lesões (4,6). Sugere-se a
partir dos achados que tais mecanismos sejam executados mais facilmente em indivíduos de maior estatura. No mesmo sentido,
relaciona-se a presença de LD em jogadores de menor peso à estrutura musculoesquelética menos desenvolvida.
Como limitação pode-se citar que o IMR não apresenta validação. Outro ponto é a escassez de estudos que avaliem essa
faixa etária, o que dificulta a discussão dos resultados encontrados.

Conclusão
A partir dos resultados obtidos pelo presente estudo, conclui-se que crianças e adolescentes praticantes de tênis que apresentam menores valores de estatura e peso são mais suscetíveis a LD.
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PREVALÊNCIA DE ESTRESSE, ANSIEDADE E DEPRESSÃO
EM PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE PREVENÇÃO
DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES
Prevalence of stress, anxiety and depression in participants of program
for the prevention of cardiovascular disease
Ana Paula Soares dos Santos¹, Ana Alice Soares dos Santos¹, Beatriz Espanhol Garcia¹,
Laís Manata Vanzella¹, Vanessa Santa Rosa Bragatto¹, Thais Roque Giacon¹, Rayana Loch Gomes¹,
Luiz Carlos Marques Vanderlei¹
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares, Estresse Psicológico, Ansiedade

INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morbimortalidade em todo o mundo1. Sugere-se que mais
de 80% dos casos de mortes por DCV estejam associados a fatores de risco (FR)2.
Existe uma relação entre FR psicológicos e DCV. O estresse psicológico está relacionado ao desenvolvimento de DCV,
pelo aumento do LDL–colesterol, além da estimulação do sistema nervoso simpático3. A ansiedade e a depressão também são
considerados FR para o surgimento de DCV, contribuindo com pior prognóstico e maior morbidade cardiovascular4.
Assim sendo, o objetivo desse estudo foi avaliar a prevalência de estresse, ansiedade e depressão em pacientes atendidos no
Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFiR) participantes de um Programa de Prevenção Primária
e Secundária à Doenças Cardiovasculares.

MÉTODOS
Para este estudo foram entrevistados 35 pacientes (20 homens, média de idade 65,3±9,2 anos), dos setores de Cardiologia,
Ginecologia e Obstetrícia e Ortopedia, participantes do Programa de Prevenção Primária e Secundária de Doenças Cardiovasculares no Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação da FCT/UNESP. O estudo foi aprovado pelo CEP
(CAAE: 17442413.0.0000.5402).
Utilizou-se o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL)5, para detectar a presença de estresse. Este
instrumento é formado por três quadros referentes às fases do stress: o primeiro diz respeito aos sintomas apresentados nas últimas 24 horas – fase de alerta; o segundo é relativo aos sintomas apresentados no último mês – fase de resistência; e o terceiro
se refere aos sintomas apresentados nos últimos três meses – fase de exaustão. Os pacientes foram classificados como fase de
alerta quando assinalados 7 sintomas, fase de resistência quando assinalados 4 sintomas, fase de exaustão quando assinalados 9
sintomas e sem estresse quando nenhum sintoma fosse assinalado.
Além disso, para identificar a presença de ansiedade e depressão foi utilizada a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão
(HADS)6, a qual possui 14 itens, sendo destes sete voltados para a avaliação da escala de ansiedade (HADS – A) e sete para a
escala de depressão (HADS – D). Cada um dos itens pode ser pontuado de zero a três, compondo uma pontuação máxima de 21
pontos para cada uma das escalas. Foram adotadas as seguintes classificações: sem sintomas – 0 à 7 pontos; sintomas leves – 7
à 10 pontos; sintomas moderados – 11 à 14 pontos e sintomas graves – 15 à 21 pontos.
A análise dos dados foi feita por meio de estatística descritiva.

1 - Faculdade de Ciências e Tecnologia - Unesp - campus de Presidente Prudente
São Paulo - Brasil.
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RESULTADOS
A tabela 01 apresenta a relação de pacientes que apresentaram sintomas de estresse, descritos em frequência e porcentagem.
Tabela 1. Valores em frequência e porcentagem de pacientes em relação aos sintomas de estresse.

A tabela 02 apresenta a porcentagem de pacientes com presença ou ausência de sintomas de ansiedade e depressão, sendo
que nos pacientes em que os sintomas estavam presentes, foram agrupados os sintomas leves, moderados e graves.
Tabela 2. Valores em porcentagem de indivíduos em relação aos sintomas de ansiedade e depressão.

		HADS – A: escala hospitalar de ansiedade; HADS – D: escala hospitalar de depressão

DISCUSSÃO
Os resultados mostraram que a grande parte dos pacientes apresentaram sintomas de estresse, principalmente na fase de
resistência. Isto pode estar relacionado à contribuição de agentes estressores externos ao organismo, como pressões e exigências
diárias, assim como de agentes estressores internos, como autocobranças7.
Em relação aos sintomas de ansiedade, 43% dos indivíduos avaliados apresentaram sintomas leves e moderados, este fato
pode estar relacionado ao estilo de vida que as pessoas adotam atualmente, que acarreta maiores preocupações e desta forma
deixa os indivíduos mais propensos a se sentirem angustiados e aflitos. Entretanto quando foi verificado os sintomas de depressão,
encontrou-se que 80% dos pacientes não apresentaram nenhuma sintomatologia, isto pode estar associado ao fato de que todos
esses pacientes realizam exercícios físicos, que alivia os sintomas relacionados a depressão8.

CONCLUSÃO
Os pacientes entrevistados possuem sintomas de estresse e ansiedade, devido a isto faz-se importante a orientação em relação
a estes FR psicológicos e sua associação com as DCV.
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EQUILÍBRIO E NÍVEL DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL
DE IDOSOS DA COMUNIDADE
Balance and level of functional independence of the community elderly
Juliana Rizzatto Ferraresi¹, Marcos Eduardo Scheicher²

Palavras-chaves: envelhecimento, equilíbrio postural, dependência

Introdução
O envelhecimento pode ser conceituado como um conjunto de modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e
psicológicas, que determinam a perda progressiva da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, sendo considerado
um processo dinâmico e progressivo. 1
As modificações que ocorrem com o envelhecimento (declínio das funções fisiológicas) associadas a alguma patologia,
uso de medicamentos e estilo de vida sedentário, podem se tornar fatores em potencial para quedas.
A queda é um evento acidental que tem como resultado a mudança de posição do indivíduo para um nível mais baixo em
relação a sua posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil e apoio no solo.²
O número de idosos que dependem de algum tipo de medicamento para doenças crônicas e/ou para melhora da qualidade
de vida de maneira geral cresce a cada dia. Verifica-se, em atendimentos em pronto-socorros, que grande parte dos pacientes
acima de 60 anos de idade, que tiveram algum tipo de fratura, usavam medicamentos de forma crônica.3 Algumas dessas drogas
podem provocar efeitos colaterais, como tontura, diminuição dos reflexos, podendo ocasionar quedas e conseqüentes fraturas. 4
O objetivo do trabalho então foi verificar se há associação entre o número de medicamentos ingeridos e o risco de quedas
em idosos da cidade de Marília, São Paulo.

Metodologia
Foi um estudo transversal, onde foram avaliados 178 idosos, dos quais 6 não foram incluídos por não atingirem a pontuação mínima no Mini Exame do Estado Mental. A amostra então foi constituída por 172 idosos, todos residentes da cidade de
Marília, São Paulo. Os critérios de inclusão foram: ter mais de 60 anos de idade; não apresentar doenças que interferissem no
equilíbrio e ter capacidade para entender comandos verbais. Os critérios de não inclusão foram: déficit de cognição e fatores que
interferissem no equilíbrio corporal (seqüelas de doenças neuromusculares, problemas visuais não corrigidos, uso de sedativos).
Para a avaliação do risco de queda foi utilizada a Escala de Equilíbrio de Berg e quantidade de medicamentos foi avaliada
por informações auto-referidas.
O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculodade de Filosofia e Ciências/UNESP-Marília, protocolo n 1584/2009.
As características dos participantes foram apresentadas como média +/- desvio padrão (DP) em forma de tabela. As correlações foram feitas por meio do índice de correlação de Spearman, sendo apresentadas por meio de gráficos. Foi aceito um valor
de p menor ou igual 0,05, como significante.
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Resultados
A tabela 1 mostra as características da amostra estudada quanto à média da idade, medicamentos, MEEM e Berg.

Na figura 1, podemos observar a associação entre a quantidade de medicamentos utilizada pelos idosos da comunidade e o
risco de quedas. Observa-se que o risco de queda é maior para idosos que tomam 3 medicamentos ou mais.
Figura 1: Associação entre número de medicamentos ingeridos e o risco de cair (n = 172). RR = 2,22; p < 0,0001.
maior risco

menor risco

Discussão
O objetivo do estudo foi verificar se há associação entre o número de medicamentos e o risco de quedas em idosos da cidade
de Marília, São Paulo.
No presente estudo, verificou-se que idosos que ingerem 3 ou mais medicamentos tem 2 vezes mais chances de sofrerem
quedas do que idosos que tomam até 2 medicamentos.
Em um estudo, Guimarães & Farinatti5 encontraram que os indivíduos que consumiam 5 ou mais especialidades farmacêuticas apresentaram uma frequência percentual de quedas maior do que aqueles que consumiram menor quantidade.
No estudo de Gazzola et al 6, com 205 participantes, que foram internados com fraturas por quedas, constatou-se que o uso
de medicamentos por idosos pode ser considerado como fator de risco para fratura por queda.
Observou-se em estudos realizados por Siqueira7, relação direta entre o número de medicamentos referidos para uso contínuo e a ocorrência de quedas entre idosos.

Conclusão
Os resultados do estudo indicaram que há uma associação significativa entre a quantidade de medicamentos utilizados pelos
idosos e um maior risco de quedas.

Referências
1. Ferreira OGL, et al . O envelhecimento ativo sob o olhar de idosos funcionalmente independentes. Rev. esc. enferm.
USP, São Paulo 2010 dezembro; v. 44, n. 4.
2. Ribeiro AP,et al. A influência das quedas na qualidade de vida de idosos. Ciência & Saúde Coletiva 2008 jul/ago; v.13,
n.4.
3. Hamra A, Ribeiro MB, Miguel OF. Correlação entre fratura por queda em idosos e uso prévio de medicamentos. ACTA
ORTOP BRAS, 2007; 15(3: 143-145)
4. Ishizuka MA, et al. Falls by elders with moderate levels of movement functionality. Rev. Clinics 2005, v. 60, n. 1, p.
41-43.
Página - 27

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde
Suplemento 1 • Volume 6 • Número 5 • set/out de 2013

5. Guimarães JMN, Farinatti PTV. Análise descritiva de variáveis teoricamente associadas ao risco de quedas em mulheres
idosas. Rev Bras Med Esporte 2005; 11:299-305.
6. Gazzola J M et al. Fatores associados ao equilíbrio funcional em idosos com disfunção vestibular crônica. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, São Paulo 2006, v. 72, n. 5, p. 121-27.
7. SiqueiraF V, et al.Prevalência de quedas em idosos e fatores associados. Revista de Saúde Pública. São Paulo 2007 Out,
v. 41, n. 5, p. 749-756.

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

Página - 28

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 6 • Número 5 • set/out de 2013

DENSIDADE MINERAL ÓSSEA DE RATAS WISTAR
SUBMETIDAS A UM PROGRAMA DE EXERCÍCIO FÍSICO
EM NATAÇÃO
Bone mineral density of rats wistar under an exercise program
in swimming
Lidiane Aparecida Macedo¹, Mário Jefferson Quirino Louzada², Regina Celi Trindade Camargo³,
Regiane Rocha Costalonga¹, Jacqueline Bexiga Urban¹, Taíse Mendes Biral¹,
José Carlos Silva Camargo Filho³.
Palavras Chave: exercício físico aquático, densidade mineral óssea, ratos wistar.

Introdução
O tecido ósseo é um dos tecidos mais resistentes do corpo humano e possui alta capacidade de regeneração quando lesionado1.
Sabe-se que determinadas alterações na homeostasia esquelética como a diminuição da densidade óssea leva ao enfraquecimento
da força mecânica do osso, tornando-o mais vulnerável a fraturas em decorrência de pequeno ou nenhum trauma1-2.
O exercício físico além de promover bem estar, se realizado de forma regular, promove aumento da carga mecânica que age
sobre os ossos, estimulando o crescimento ou mantendo a massa óssea, além de promover elevação dos níveis de cálcio no meio
intracelular. Tem grande expressão nos fatores de crescimento e aumento da produção de matriz óssea3 sendo que seus benefícios
são mantidos em longo prazo mesmo após a redução dos níveis de atividade física4.
O exercício em meio líquido, por ser de menor impacto, pode favorecer a qualidade do tecido ósseo, pois estimula a formação óssea e regula sua manutenção decorrente do aumento da atividade dos osteoblastos, prevenindo assim a incidência de
patologias como a osteoporose3. Também pelo trabalho de contração muscular contribui para que ocorra alteração da massa óssea
por produzir estímulos no tecido ósseo, se mostrando eficiente no aumento da densidade mineral óssea (DMO)5-6.
Nesse sentido, o estudo teve como objetivo analisar os efeitos do exercício físico em meio aquático sobre a densidade
mineral óssea.

Metodologia
Os procedimentos adotados neste trabalho obedeceram aos “Princípios Éticos na Experimentação Animal”, adotados pela
Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL) e recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
Animal (CEUAS), sob o n° 06/2011. Para formação dos grupos experimentais, 10 ratas fêmeas foram divididas em: G1 (grupo
controle; n=4) e G2 (grupo natação; n=6). O protocolo de exercício físico foi realizado a partir da 6ª semana de vida dos animais
e compreendeu em um programa de exercício físico em natação. O exercício foi realizado em um tanque medindo 100 cm de
comprimento x 50 cm de largura x 60 cm de profundidade, contendo água a 30°C no nível de 40 cm consistindo em sessões
diárias de natação, cinco dias consecutivos, durante seis semanas, perfazendo um total de 30 sessões de 60 minutos7-8 diários.
Ao término do programa de exercício foi realizada a eutanásia dos animais, coletando-se os ossos fêmur e tíbia e em seguida
mantendo-os em solução fisiológica conservadas em -20 ºC. A DMO foi analisada em densitômetro de dupla emissão de raios – X
(DXA), modelo DPX-Alpha, LUNAR®, com software especial para pequenos animais9. Para tal, os ossos foram submersos em
um recipiente de plástico contendo 2cm de profundidade de água para simular tecido mole in vivo. O terço médio dos ossos foi
delimitado pelo aparelho e a área foi percorrida pelo DXA em um comprimento de 5cm e uma largura de 4cm. Após a captura das
imagens, os ossos foram analisados utilizando-se a ferramenta de análise manual. Para análise estatística dos dados foi utilizado
teste T Student independente, adotando p < 0,05.
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Resultados
Os dados analisados mostraram não haver diferença estatisticamente significativa entre o grupo controle (G1) e o grupo
natação (G2) com relação à Densidade Mineral Óssea dos animais.
Tabela 1: Densidade mineral óssea de fêmur e tíbia.

		 DMO fêmur T=0,404; p=0,697; DMO tíbia T=0,281; p=0,786.

Discussão
Relatos apontam que a prática de exercícios aquáticos é eficiente para estimular o aumento da densidade óssea e que esse
aumento se torna mais evidente em exercícios com acréscimo de carga progressiva, decorrentes de diminuição da flutuabilidade
do rato e consequentemente de aumento no arrastro dos movimentos na água10. Nesse experimento a não ocorrência de alterações
significantes de densidade óssea podem estar relacionadas com o processo de flutuação e adaptabilidade dos animais ao meio
líquido, levando assim a diminuição do estresse do exercício.

Conclusão
Pode se concluir nesse estudo que o protocolo de exercício utilizado não foi efetivamente suficiente para promover adaptações ósseas e induzir o aumento de DMO nos animais.
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EFETIVIDADE DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NO GANHO
DA FLEXIBILIDADE DOS MÚSCULOS DA CADEIA
POSTERIOR EM IDOSOS
Aquatic physical therapy effectiveness of flexibility in gain muscle
chain back in the elderly
Maria Clara Prestes¹, Raphaella Coleoni Sampaio¹, Eduardo Aguilar Arca², Alberto De Vitta²,
Alexandre Fiorelli²

Palavras-chave: Hidroterapia. Amplitude de movimento articular. Idoso.

Introdução
A flexibilidade é um dos fatores que podem vir a influenciar a capacidade funcional no idoso, sendo definida como o grau
de mobilidade passiva do corpo com restrição própria da unidade músculo-tendínea ou de outros tecidos corporais1. Uma das
formas de manter e/ou melhorar a capacidade funcional dos idosos é a atividade física realizada no solo ou no meio aquático2.
O exercício aquático apresenta menor tendência em provocar lesões e traumatismos em relação às atividades realizadas fora
da água, devido à redução da sobrecarga articular, como consequência do efeito da flutuação do corpo, facilitando a participação
dos indivíduos incapacitados3. As propriedades físicas e a água aquecida desempenham papel importante na melhoria e na manutenção da amplitude de movimento das articulações, na redução da tensão muscular e no relaxamento3.
Assim sendo, o presente estudo teve como objetivo verificar o efeito de um programa de fisioterapia aquática na flexibilidade da cadeia posterior em idosos.

Metodologia
Antes de iniciar a coleta de dados, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Sagrado
Coração (parecer número: 382/293).
As participantes foram divididas em dois grupos: G1 - grupo experimental e G2 - grupo controle. O G1 foi composto por
idosas pertencentes ao projeto de extensão “A hidrocinesioterapia na promoção da saúde de hipertensos” e o G2 foi constituído
por idosas sedentárias pertencentes à Universidade Aberta a Terceira Idade da USC.
Para a avaliação da flexibilidade da cadeia posterior foi utilizado o banco de Wells, seguindo o modelo de Fontoura4.
A flexibilidade das participantes, de ambos os grupos, foi medida em dois momentos na pré (M1) e na pós-intervenção (M2). O
programa de intervenção foi realizado três vezes por semana no período de quatro semanas, totalizando 12 sessões. Cada sessão
teve duração de uma hora e foi subdividida nas seguintes fases: aquecimento, exercícios de alongamento, exercícios resistidos e
desaquecimento.
Os dados obtidos foram expressos em média e desvio padrão. Foram utilizados os testes estatísticos de Wilcoxon para a
comparação entre os dois momentos em relação aos grupos e Mann Whitney para a comparação entre os dois grupos em relação
aos momentos, sendo considerado significativo quando o p foi menor que 5%.

1. Graduandas do Curso de Fisioterapia da Universidade Sagrado Coração
USC. Bauru. SP. Brasil
2. Docentes do Curso de Fisioterapia da Universidade Sagrado Coração
USC. Bauru. SP. Brasil.
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Resultados
A casuística foi composta por 36 idosas, com média de 64,6 ± 4,1 anos. Em relação à comparação entre os momentos M1
e M2 do G1 houve aumento médio de 2,6 cm (p<0,05) da flexibilidade. O G2 permaneceu sem alterações. Na comparação dos
grupos, houve diferença estatisticamente significativa do G1 em relação ao G2, como pode ser visualizado na tabela 1.
Tabela 1 – Valores da flexibilidade descritos em média e desvio padrão e respectivo resultado estatístico.

G1: grupo 1; G2: grupo 2; M1: momento 1; M2: momento 2.

Discussão
No presente estudo, houve aumento significativo da flexibilidade dos músculos da cadeia posterior de idosas quando comparados os momentos e os grupos. Esse achado é relevante, pois confirma as expectativas geradas pela facilitação de exercícios
de grande amplitude em meio líquido e as indicações encontradas nos livros didáticos3,5.
Resultados semelhantes foram obtidos no experimento de Candeloro e Caromano6 que aplicaram um programa de hidroterapia em idosas e verificaram que o mesmo mostrou eficiente para a flexibilidade, com diminuição da distância punho-tornozelo
no teste de flexão anterior do tronco e na distância dedo-dedo no teste de envergadura.
Tais resultados obtidos podem ser explicados devido aos efeitos terapêuticos gerados pelas propriedades físicas e temperatura da água. A imersão em água tépida promove o relaxamento, aumenta a temperatura tecidual e extensibilidade dos tecidos
que circundam a articulação, possibilitando que o alongamento seja mais eficiente, contribuindo para a manutenção ou aumento
da amplitude de movimentação das articulações3,5.

Conclusão
O programa proposto mostrou-se eficiente para produzir melhora na flexibilidade muscular de mulheres idosas. Este fato
pode ser atribuído ao programa de intervenção aquática e a temperatura da água estabelecida durante a execução dos exercícios.

Referências
1. Laessoe U, Voigt M. Modification of stretch tolerance in a stooping position. Scandinavian Journal Medicine Science
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5. Fiorelli A, Arca EA. Hidrocinesioterapia: princípios e técnicas terapêuticas. Bauru: EDUSC; São Paulo: Imprensa Oficial
do Estado; 2002.
6. Candeloro JM, Caromano FA. Efeito de um programa de hidroterapia na flexibilidade e na força muscular de idosas.
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INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO EM INDIVÍDUOS
COM ESCOLIOSE IDIOPÁTICA NAS MENSURAÇÕES DA
GIBOSIDADE E DAS LORDOSES NO PLANO SAGITAL.
Influence of a physical exercise program in individuals with idiopathic
scoliosis in measurement of spinal deformity,
lordosis in the sagittal plane, and the Cobb angle.
Isadora Teixeira Martins¹, Dalva Minonroze Albuquerque Ferreira², Thaliny Kanevieskir³.
Palavras chaves: escoliose; exercício; postura; lordose.

Introdução
A escoliose idiopática é caracterizada por uma deformidade tridimensional predominante nos segmentos torácicos e
lombares1,2. É uma condição potencialmente progressiva e de 2 a 4% da população entre 10 e 16 anos apresentam esta alteração³. O exercício físico pode influenciar positivamente na curvatura e estabilidade da coluna, aumentar o controle neuromotor
e reduzir a disfunção postural, se administrado corretamente, pode evitar um agravamento da curva escoliótica, pois tem como
objetivo o alongamento das cadeias musculares, fortalecimento muscular, aumento da flexibilidade e mobilidade e melhora do
padrão postural do paciente4,5.
Atualmente a população de adolescentes e adultos jovens apresenta elevado índice de escoliose de origem idiopática, havendo a necessidade de estudos que tenham como objetivo tratamentos que são capazes de reduzir o grau da curvatura escoliótica
e proporcionar melhora do padrão postural dos pacientes. Devido a isso este estudo tem o objetivo de avaliar as alterações nas
mensurações da gibosidade, das lordoses no plano sagital, e do ângulo de Cobb antes e após as intervenções de exercício físico
realizado em grupo.

Metodologia
O trabalho foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia - Unesp
- Presidente Prudente sob o número CAAE 06197412.4.0000.5402. Foram avaliados 10 pacientes com escoliose idiopática, de
ambos os gêneros com idade média de 17,8 ± 5,9 anos. Os participantes realizaram em média 20,6 ± 5,2 sessões, com duração
de 1 hora cada. Foram realizadas 2 avaliações medindo-se a gibosidade durante a flexão anterior da coluna (teste de Adams) e a
mensuração das lordoses no plano sagital (posição ortostática) por meio de um instrumento de madeira com um nível d’ água,
adaptado com réguas. O tratamento foi baseado em exercícios de alongamento geral, fortalecimento, propriocepção e equilíbrio
que eram executados em todas as posições (decúbito dorsal, ventral e lateral, 4 apoios, sentado e posição ortostática).
Foram avaliados antes e após o período de intervenção. Para a análise dos resultados foi utilizado o software R para realizar
uma análise descritiva dos dados. Através do coeficiente de correlação de Spearman mediram-se as correlações das diferenças entre
as medidas de gibosidade e as medidas das curvaturas da coluna vertebral no plano sagital da 1ª avaliação com a 2ª avaliação e o
número de sessões de cada indivíduo. Pelo tamanho amostral (n=10) e por nem todas as variáveis terem normalidade, utilizou-se
o Teste de Postos Sinalizados de Wilcoxon, ao nível de 5% de significância. Apenas a gibosidade tóraco-lombar e a medida IV
(lordose lombar caudal) correlacionadas com o número de sessões foram significativas (p=0,01 e 0,04, respectivamente).
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Resultados e Discussões
Constatou-se que houve uma diminuição da gibosidade em todos os segmentos da coluna vertebral, sendo a diferença
de 0,15cm na torácica, 0,45cm na tóraco-lombar e 0,25 na lombar (figura 1).

Figura 1. Valores das mensurações da gibosidade (cm) encontradas na 1ª e 2ª avaliação nos segmentos da coluna vertebral.
Nas mensurações das lordoses no plano sagital, os resultados mostraram diminuição apenas na lordose cervical cefálica,
apresentando 0,05cm de diferença entre as avaliações. Nas outras medidas houve um aumento. Quando correlacionadas com o
número de sessões as mudanças na mensuração da gibosidade tóraco-lombar (p=0,01) e na lordose lombar caudal (p=0,04) foram
estatisticamente significativas (Tabela 1).
Tabela 1. Correlação entre as medidas de gibosidade e lordoses no plano sagital com o número de sessões de fisioterapia.

Conclusão
O programa de exercício físico foi capaz de provocar alterações nas mensurações avaliadas da gibosidade e das lordoses
no plano sagital em indivíduos com escoliose idiopática. As médias das mensurações demonstraram que após a intervenção a
tendência é a diminuição da anteriorização da cabeça, ganho de cifose torácica, que em maior parte dos indivíduos esta retificada, e melhora da curva escoliótica. A medida da lordose lombar caudal que aumentou, pode estar associada à falta de controle
postural ou à evolução da deformidade. O exercício apresentou-se como um método promissor que deve ser mais estudado para
ser incorporado efetivamente no tratamento da escoliose idiopática.
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PERFIL NUTRICIONAL, QUALIDADE DE VIDA E FATORES
DE RISCO CARDIOVASCULARES EM HIPERTENSOS
NUTRITIONAL PROFILE, LIFE´S QUALITY AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS OF HIPERTENSIVE
Daniela Alari Chedid¹, Bruno Massayuki Makimoto Monteiro¹, Amanda Sírio Cabrera¹,
Mariana Bonilha Scarelli¹, Camila Balsamo Gardim², Natália Turri da Silva², Rayana Loch Gomes²,
Thais Roque Giacon², Marianne Penachini Costa², Luiz Carlos Marques Vanderlei³
Palavras-chave: hipertensão, qualidade de vida, fatores de risco.

Introdução
Hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, dislipidemias, diabetes mellitus, sedentarismo e obesidade são os principais
fatores de risco (FR) ditos modificáveis para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV), podendo ser minimizados
ou até mesmo extintos se levado em consideração um estilo de vida saudável1. É de extrema importância a verificação de tais
FR, uma vez que podem ser atenuados os efeitos deletérios sobre o organismo. Cabe salientar que aspectos como dieta inadequada e má qualidade de vida também influenciam negativamente a saúde cardiovascular2. Nesse sentido o objetivo do presente
estudo foi analisar o perfil nutricional, a qualidade de vida e os FR cardiovasculares: obesidade, dislipidemia e hiperglicemia em
funcionários hipertensos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP.

Métodos
Foram analisados dados de 24 funcionários hipertensos, com média de idade de 48,63±7,49 anos, participantes de um
projeto de extensão universitária intitulado “Projeto Hipertensão Arterial” da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP. Os
dados foram obtidos em visitas mensais ao longo do ano de 2013 aos postos de trabalho dos participantes, as quais englobaram
aplicação de questionários como “Guia alimentar do Ministério da Saúde” para classificação da alimentação em uma determinada
categoria sendo até 28 pontos (G1) má alimentação, com necessidade de grandes modificações de hábitos; de 29 a 42 pontos
(G2) alimentação que necessita de adaptações para ser totalmente adequada e acima de 43 pontos (G3) alimentação balanceada e saudável. Para avaliação da qualidade de vida em seus 8 domínios (saúde mental, aspectos emocionais, aspectos sociais,
vitalidade, estado geral de saúde, aspectos físicos e capacidade funcional) foi aplicado o questionário SF-36, sendo que quanto
maior o escore obtido (em uma escala de até 100 pontos) melhor a classificação para cada domínio. As análises antropométricas
foram compostas pela mensuração da massa corpórea e estatura, para obtenção do índice de massa corporal (IMC), além da circunferência da cintura (CC), circunferência abdominal (CA) e relação cintura-quadril (RCQ). Também foi realizada a obtenção
das frações de glicemia (GL), colesterol total (COL) e triglicérides (TG), por meio do exame de punção da popa digital, com
jejum previamente orientado de 12 horas. Os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP
(CAAE: 17442413.0.0000.5402). Estatística descritiva foi utilizada para análise dos dados.
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Resultados	
O questionário alimentar indicou 83,34% dos voluntários com má alimentação; 8,33% necessitando de adaptações na dieta
e 8,33% deles com alimentação balanceada e saudável. Já a análise da qualidade de vida indicou valores médios de 78,96±16,74
para capacidade funcional, 86,46±23,29 para aspectos físicos, 63,50±24,17 para dor, 57,67±17,42 para o estado geral de saúde,
60,00±17,57 para vitalidade, 78,65± 24,86 para aspectos sociais, 80,55±35,33 para aspectos emocionais e 67,70±20,60 para
saúde mental. Os resultados antropométricos indicaram médias de IMC de 28,38±7,61 kg/m2, CC de 96,61±12,33 cm, CA de
100,75±11,87 cm e RCQ de 0,92±0,08 cm. Já para os parâmetros sanguíneos as médias foram 119,46±35,11 para GL, 161,79±97,53
para TG e 185,25±41,89 para COL.

Discussão

Considerando a tendência crescente do sobrepeso e obesidade avaliada nesse estudo pelo IMC, CC e CA e sua associação
com fatores de risco cardiovasculares3; a avaliação do estado nutricional é necessária, visto que as somas dessas alterações estão
relacionadas com sérios agravos para a saúde4, incluindo os FR encontrados para as DCV5, além do aumento dos valores dos
parâmetros sanguíneos (TG e GL), que pode ser consequência dos fatores acima citados. Assim, é de suma importância o acompanhamento e orientações mensais realizadas pelo Projeto, buscando melhorar os aspectos encontrados no estudo.

Conclusão
A maioria dos funcionários hipertensos apresenta valores diminuídos para qualidade de vida nos domínios de vitalidade e
estado geral de saúde, baixo nível de atividade física, frações sanguíneas elevadas de TG e GL, necessita de adaptações na dieta
e encontra-se acima do peso ideal, demonstrando, portanto alto risco de desenvolvimento de DCV.
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DESTREZA MANUAL FINA DE IDOSAS DE
NACIONALIDADES DISTINTAS
Dexterity manual fine of elderly women with different nationalities

Sissy Adolfina Frithz Brandão¹, Norberto Soca Bazo¹, João Simão de Melo Neto²,
Maria Olga Fernandes Vasconcelos¹.

Palavras-Chave: Destreza Motora. Grupos Étnicos. Exercício.

INTRODUÇÃO
Destreza manual fina (DMF) é definida como a habilidade e controle na manipulação de um determinado objeto com as
mãos.1 Ao longo do envelhecimento, o desempenho motor é afetado, decorrentes de alterações na visão, sensibilidade e tato,
associadas a modificações nos sistemas musculoesquelético e nervoso, conduzindo a um declínio progressivo da função manual.2 Além disso, sabe-se que a frequência de estímulos pode influenciar o desenvolvimento motor, principalmente em relação as
habilidades motoras finas.3 Assim, o objetivo deste estudo é analisar a DMF e a assimetria motora funcional (AMF) de idosas,
conforme a nacionalidade e a prática ou não de desporto.

METODOLOGIA
Estudo descritivo, transversal e não-randomizado. Cerca de 58 idosas (≥60 anos), das regiões nortes dos países Portugal
(52%) e Brasil (48%), foram avaliadas por meio dos testes: Questionário de Preferência Lateral,4 para verificar as mãos preferidas
(MP) e não preferidas (MNP); e do Purdue Pegboard Test,5 para avaliar a DMF e AMF. As idosas foram subdivididas conforme:
nacionalidade e prática ou não de desporto. Os resultados foram expressos em média, erro padrão (±) e submetidos a estatística
analítica, sendo p≤0,05, estatisticamente significativo.

RESULTADOS

As idosas brasileiras apresentam maior DMF associada a menor AMF, conforme tabela 1. A prática desportiva, quando
analisada independente da nacionalidade, influenciou as idosas aumentando a DMF (Tabela 2). Além disso, através de Análise
Multivariada, houve interação entre nacionalidade, prática desportiva e DMF, observando-se relação significativa para ambas as
mãos (p<0,05). A DMF esteve reduzida com o aumento da idade nas mãos MP e MNP (p<0,05). Ao analisar a interação da AMF
com a nacionalidade e idade das voluntárias, simultaneamente, por meio de Análise Multivariada, foram encontradas relações
significativas (p=0,05).
Tabela 1 - Comparação da DMF em ambas as mãos e AMF, em função da nacionalidade. Valores representados pela média
do número de pinos.
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Tabela 2 - Comparação entre prática ou não de desporto, com relação à DMF nas mãos (MP, MNP) e a AMF. Valores representados em média do número de pinos.

DISCUSSÃO
Neste estudo, observou-se que as idosas nortistas brasileiras apresentam maior DMF e menor AMF, e que a prática desportiva, analisada independente da nacionalidade, influenciou aumentando a DMF. Estes fatos podem ser justificados pelos acentuados níveis de estímulos motores em ambos os casos, sendo estes influenciadores das habilidades motoras finas3 e levando em
consideração que as regiões nortes dos países estudados se diferem com relação às características de atividades de subsistência.6
No que diz respeito a redução da DMF ao longo do processo de envelhecimento, são vários fatores determinantes que devem
ser levados em consideração, dentre estes a atrofia cortical, precipitação neural e a perda do trofismo muscular.7 Além disso, a
literatura elucida que o envelhecimento incita o desempenho da mão preferencial recuar ao nível da não preferencial,7 assim, as
idosas encontram formas de compensar pequenas perdas no controlo motor, usando as duas mãos e evitando a tarefa por completo,
conforme demonstrado neste estudo com ausência de diferença na assimetria ao longo do processo de envelhecimento, mas com
redução da assimetria com o passar d a idade.

CONCLUSÃO
Concluí-se que a nacionalidade, a prática desportiva e a idade influenciam a destreza e assimetria manual fina em idosas
durante o envelhecimento.
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DESTREZA MANUAL GLOBAL EM IDOSAS PORTUGUESAS
E BRASILEIRAS
Dexterity manual global of elderly women with nationalities Brazilian
and Portuguese
Norberto Soca Bazo¹, Sissy Adolfina Frithz Brandão¹, João Simão de Melo Neto²,
Maria Olga Fernandes Vasconcelos¹.

Palavras-Chave: Destreza Motora. Grupos Étnicos. Exercício.

INTRODUÇÃO
A contribuição da mão na independência do indivíduo é incomensurável, pois é solicitada frequentemente nas tarefas diárias,
por oferecer destreza manual global (DMG), maior autonomia e melhor funcionalidade.1 O envelhecimento é um processo que
se carateriza pela perda gradual da capacidade funcional, fazendo com que as respostas motoras sejam lentas e descoordenadas.2
Além disso, fatores biológicos, socioculturais e ambientais podem interferir na DMG. Desta forma, o objetivo deste estudo foi
analisar conforme a preferência manual, a DMG e assimetria motora funcional (AMF) de idosas conforme a nacionalidade e a
prática ou não de desporto.

METODOLOGIA
Estudo descritivo, transversal e não-randomizado. Cinquenta e oito idosas (≥60 anos), representando a população nortista
portuguesa (51,72%) e brasileira (48,28%), foram avaliadas pelos testes: Questionário de Preferência Lateral,3 para determinar a
mão preferida (MP) e não preferida (MNP); e Minnesota Manual Dexterity Test – MMDT (versão de colocação)4, para avaliar a
DMG e AMF. As voluntárias foram subdivididas conforme: nacionalidade e grupos de prática ou não de desporto. Os resultados
foram expressos em média, erro padrão(±) e submetidos a estatística analítica, considerando p≤0,05, estatísticamente significativo.

RESULTADOS
Observou-se que as idosas brasileiras apresentaram melhor DMG e menor AMF entre os membros, conforme tabela 1. Além
disso, não houve diferenças significativas com relação a prática do desporto entre ambos países. Porém, ao analisar a interação
entre a DMG com Nacionalidade e prática desportiva, por meio de Análise Multivariada, observou-se importância motora em
ambas as mãos (MP - p=0,002; MNP - p=0,006). Assim, existe influência recíproca em ser idosa de uma determinada nacionalidade e praticar atividade desportiva com o aumento da DMG. Desta forma, optou-se por estudar a variável desporto isoladamente,
encontrando que as idosas que praticavam desporto apresentaram maior DMG e menor AMF (Tabela 2). Ainda, observou-se que
a DMG em ambas as mãos reduz com o aumento da idade (p<0,05), por meio de análise de variância (ANOVA).
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Tabela 1 - Comparação da DMG em ambas as mãos e a AMF, em função da nacionalidade.

Tabela 2 - Comparação da DMG em ambas as mãos e a AMF, com relação a prática ou não de desporto.

DISCUSSÃO
As caraterísticas de atividades de subsistência das idosas brasileiras na região norte são de país em desenvolvimento, diferindo das idosas portuguesas, economicamente desenvolvidas e com altos índices de sedentarismo,5 o que influencia no aumento
da DMG nas brasileiras. Com relação a prática desportiva, esses hábitos influenciam positivamente os processos perceptivo-motores que conduzem a um desempenho mais preciso e eficaz, com aumento da reação a estímulos, e seleção das respostas
mais apropriadas para atividades complexas do dia a dia.2 Assim, efetivamente, as idosas praticantes de atividades desportivas
apresentaram maiorDMG e menor AMF, em relação as que não praticam. No que diz respeito ao processo de envelhecimento,
observou-se que com o avançar da idade existe redução da DMG. O envelhecimento promove o declínio da capacidade funcional
e amiúde permite que ocorram defeitos na integração dos sistemas visual, vestibular e somatossensorial, lentidão nos movimentos
e diminuição das reações de proteção6, comprometendo assim a DMG.

CONCLUSÃO
Concluí-se que a nacionalidade, a prática desportiva e a idade influenciam a destreza manual global ao longo do processo
de envelhecimento.
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CARACTERIZAÇÃO DE PACIENTES COM TRAUMA
RAQUIMEDULAR ASSOCIADO A TRAUMATISMO
CRÂNIENCEFÁLICO
Characteristics of Patients with Spinal Cord Trauma associated
Traumatic Brain Injury
Dionei Freitas de Morais¹; João Simão de Melo Neto²; Lucas Crociati Meguins¹;
Fabiana de Campos Gomes³,
Antônio Ronaldo Spotti¹, Waldir Antonio Tognola¹
Palavras chaves: Traumatismos encefálicos. Radiografia. Diagnóstico.

INTRODUÇÃO
Traumatismo raquimedular (TRM) tem sido caracterizado por acometer jovens durante o período ativo tornando os em
indivíduos dependentes, com necessidade de cuidados especializados. 1,2 Além disso, lesões associadas, como traumatismo
crâniencefálico (TCE), podem agravar o quadro clínico dos pacientes.3 Sendo assim, o objetivo deste estudo foi caracterizar os
pacientes com TRM associado ao TCE, levando em consideração as variáveis que poderiam interferir no prognóstico.

MÉTODO				
Estudo descritivo, prospectivo e randomizado realizado após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa. Cinquenta e dois
pacientes foram selecionados com TRM e lesão associada de TCE. O diagnóstico de ambos foi realizado por avaliação clínica e
radiológica. O status neurológico dos pacientes foi caracterizado pela escala de ASIA; também foram analisados o quadro sindrômico, índice do TCE, e os seguintes parâmetros: idade, sexo, lesões associadas, complicações, etiologia, segmento e morfologia.
Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, sendo expressos em frequência absoluta e relativa.

RESULTADOS
Dos 52 pacientes estudados, 85% foram do sexo masculino, sendo a faixa etária entre 21-30 anos a mais prevalente. Com
relação ao TRM associado ao TCE: os acidentes automobilísticos apresentaram maior índice; o segmento cervical é a região
mais acometida; fratura luxação e de elementos posteriores é a mais frequente. Os índices referentes às complicações e lesões
associadas; quadro sindrômico e índice de TCE; estão representados nas figuras 1 e 2, respectivamente. O status neurológico
apresentado foi “A” em 15%, “B/C/D” em 21%, “E” em 52%, e seis pacientes se encontravam em coma prolongado (ECGl < 8),
impedindo a avaliação deste parâmetro.
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DISCUSSÃO
Os homens são mais susceptíveis ao TRM,4 tendo as lesões de traumatismo facial como a mais frequente, ocasionando
elevação nos índices de mortalidade.3,5 Além disso, a maioria dos casos de TRM ocorre em vitimas de acidentes automobilístico,6 favorecendo a ocorrência de complicações secundárias, tais como lesões encefálicas.3 Com relação à condição neurológica
o trauma leve, com status neurológico ASIA-E foi mais frequente sendo similar a outros estudos.6 No entanto, dependendo do
acometimento há aumento do período de internação, aumentando o risco de complicações, principalmente respiratórias.7 Sendo
assim, o diagnóstico adequado4 e o tratamento específico reduzem o período de internação e de complicações posteriores.3

CONCLUSÃO
Os pacientes do sexo masculino são mais susceptíveis a sofrerem TRM associado ao TCE durante a fase adulta, sendo a
principal causa os acidentes automobilísticos. Desta forma, um diagnóstico e tratamento elaborados adequadamente contribuem
para prognóstico do paciente.
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ANÁLISE DOS PACIENTES COM COMPLICAÇÕES
SECUNDÁRIAS AO TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR
Analysis of Patients with Complications Secondary to Spinal Cord Injury
Dionei Freitas de Morais¹; João Simão de Melo Neto²; Lucas Crociati Meguins¹;
Gustavo Botelho Sampaio¹; Fabiana de Campos Gomes³; Antonio Ronaldo Spotti¹;
Waldir Antonio Tognola1.
Palavras chaves: Traumatologia. Complicações. Mortalidade.

INTRODUÇÃO
Traumatismo raquimedular (TRM) refere-se a lesões ocasionadas na medula espinal, que resultam em sequelas, permanentes
ou transitória, nas funções sensitiva, motora e autônoma.1,2 As complicações clínicas têm sido caracterizadas pelo registro de alta
incidência de taxas de mortalidade,3 sendo, portanto necessário, estudos com intuito de obter melhor tratamento e prognostico.
Desta forma, o objetivo foi analisar indivíduos com TRM que evoluíram com complicações clínicas secundárias, e as variáveis
que podem interferir no prognóstico.

METODOLOGIA
Estudo descritivo, prospectivo e randomizado, realizado após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa. Foram avaliados
72 pacientes (85% de homens) vítimas de TRM que evoluíram com complicações secundárias. Nestes pacientes foram analisados:
sexo, idade, etiologia do acidente, distribuição anatômica, status neurológico, quadro sindrômico, lesões associadas, complicações
intra-hospitalar e mortalidade; e suas inter-relações. Os resultados foram submetidos à estatística descritiva e analítica (Risco
Relativo [RR]; Teste exato de Fisher´s), considerando p≤0,05, estatisticamente significativo.

RESULTADOS
A média de idade dos pacientes foi 44.72 ± 19,19 anos. As principais causas de TRM que evoluíram com complicações foram
queda (31,9%) e acidente automobilístico (29,2%). As regiões, cervical inferior (43,5%) e transição tóraco-lombar (23,7%), foram
as mais lesionadas. As principais complicações foram Pneumonia (41,67%), Atelectasia (8,33%), Sepse (6,94%) e Insuficiência
respiratória (5,55%). O traumatismo craniencefálico (TCE) (18,06%) e o trauma de tórax (13,89%) foram as lesões associadas
mais apresentadas. O status neurológico ASIA-A foi o mais prevalente, sendo que destes 25% evoluíram com óbito. O quadro
sindrômico de Tetraplegia (31,94%) e paraplegia (19,44%) foram mais apresentados.
O risco de pacientes com >50 anos apresentaram complicações foi de 1,47 vezes (p=0,045). Os homens possuíram 2,16
mais riscos de complicações (p=0,004) que mulheres. Os indivíduos que sofreram trauma de tórax possuíram duas vezes mais
risco (p=0,041) de desenvolver complicações que os com TCE. Pacientes com status neurológico ASIA-A apresentaram 4,93 mais
risco que os com ASIA-E. Além disso, indivíduos com complicações clínicas tiveram 3,947 mais risco de mortalidade (p<0,0001).
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O desenvolvimento da complicação clínica pneumonia teve o risco aumentado em: lesões na região cervical inferior
(RR=2,14; p<0,0001); em indivíduos com lesão associada de trauma de tórax (RR=4,39; p=0,006); quadro sindrômico de tetraplegia (RR=13,77; p<0,0001); e no status neurológico ASIA-A (RR=8,94; p<0,0001). Logo, pacientes com PNM associada ao
TRM apresentaram 9,77 mais risco de ir a óbito (p<0,0001).

DISCUSSÃO
O TRM tem sido identificado por ser mais prevalente nos homens, e os riscos de queda acidental e complicações tem correlação direta com a faixa etária2,3 desta forma, a idade é um fator determinante para o prognóstico nestes pacientes. As complicações respiratórias foram as mais apresentadas na população estudada. Estas complicações estão associadas ao aumento do tempo
de internação, de custo financeiro hospitalar,6 e mortalidade,5 assim, têm sido foco de vários estudos.4-6 O conhecimento deste
fator de risco, possibilita a intervenção de forma direta e precoce, a fim de melhorar o prognóstico destes pacientes. A fisioterapia
intensiva e a extubação aplicadas adequadamente nestes casos clínicos, reduzem significativamente o tempo de internação e os
custos nas unidades intensivas,5,6 devendo sempre serem levadas em consideração.

CONCLUSÃO
Concluí-se que indivíduos com TRM que evoluíram com complicações clínicas são na maioria do sexo masculino, >50 anos,
causado principal por queda acidental. A pneumonia foi a principal complicação clínica. Com relação as variáveis que podem
interferir no prognóstico destes pacientes, observa-se que o TRM no segmento cervical, com quadro sindrômico de tetraplegia, e
status neurológico ASIA-A, possuem maior risco de desenvolver pneumonia, complicação mais frequente, assim como aumentar
a mortalidade.
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EFEITOS À CURTO E À LONGO PRAZO DE UM TREINO
DE EQUILÍBRIO COM HASTE VIBRATÓRIA NA ATIVAÇÃO
MUSCULAR DE IDOSAS COM OSTEOPOROSE
Effects in short and long term of a balance training using vibratory pole
in muscle activation of elderly women with osteoporosis
Juliana Rodrigues Soares Ruzene¹, Mary Hellen Mocelli¹, Marcelo Tavella Navega¹.
Palavras chaves: Eletromiografia. acidente por quedas. vibração.

Introdução
O envelhecimento proporciona diversas modificações no organismo e a associação do envelhecimento fisiológico com as
doenças crônico degenerativas, entre as quais a osteoporose, gera maior vulnerabilidade à deterioração física e funcional1. A
fratura de fêmur é a mais dramática consequência da osteoporose para a população idosa e está associada ao aumento da mortalidade e morbidade nessa população2.
Levando-se em consideração que a prática regular de exercícios físicos por essa população proporciona redução da frequência
de quedas e fraturas e com isso diminui a morbimortalidade3,4, uma das principais prioridades em intervenções que envolvam
exercícios físicos em mulheres com osteoporose deve ser o aprimoramento do equilíbrio5.
Os estímulos oscilatórios produzidos pela haste vibratória são resultantes tanto da contração ativa dos músculos quanto da
sua resposta às oscilações do dispositivo6,7,8. A utilização da haste vibratória exige atividade muscular para a estabilização e
manutenção do equilíbrio postural devido às perturbações cíclicas ao corpo proporcionadas, pois, enquanto se realiza exercícios
com oscilação da haste, além da resistência externa, alterações inerciais intensas passam a existir, fazendo com que se torne mais
difícil a manutenção do equilíbrio9.
Sendo assim, buscando investigar os efeitos da haste vibratória na ativação muscular de idosas com osteoporose a fim de
encontrar uma possibilidade de indicação para a melhora da atividade muscular dessa população, esse estudo objetivou verificar
o efeito a curto e longo prazo de oito semanas de treino de equilíbrio com oscilação de haste vibratória na ativação muscular em
situações de desequilíbrio.

Metodologia

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética local (CEP-2011-66) e todas as voluntárias assinaram o termo de con¬sentimento
livre e esclarecido. Participaram do estudo 14 idosas (69,57±5,81 anos) não institucionalizadas, fisicamente ativas, com osteoporose.
Foi realizada a avaliação eletromiográfica em quatro posturas, definidas por serem posturas que causam instabilidade e
são comumente usadas em escalas de equilíbrio: (I) Em pé sobre um pé; (II) Em pé com um pé à frente; (III) Em pé com os pés
juntos; e (IV) Em pé com os olhos fechados, além da avaliação cognitiva pelo Miniexame do Estado Mental e caracterização do
nível de atividade física pelo Questionário Internacional do Nível de Atividade Física.
Previamente a colocação dos eletrodos, foi realizada a tricotomia e limpeza da pele com álcool, foi utilizado Eletromiógrafo
Modelo MyosystemBr1 P84® de oito canais, software Data Hominis Tecnologia®, frequência de amostragem de 2000 Hz, ganho
total de 2000 vezes, filtro passa banda de 20 a 500 Hz. Os eletrodos foram posicionados nos músculos reto femoral, vasto lateral,
bíceps femoral, tibial anterior, gastrocnêmio lateral, glúteo máximo e iliocostal lombar, segundo normas SENIAM.
O treinamento de equilíbrio teve duração de oito semanas consecutivas, com duas sessões semanais de 30 minutos, após esse
período teve início o período de destreino também composto por oito semanas. O protocolo de treinamento foi realizado de acordo
com a proposta de Hallal et al.9. Os dados eletromiográficos foram analisados através do programa Matlab R2010a (MatWorks).
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Para análise estatística foi utilizado o pacote estatístico PASW 18.0 (SPSS Inc.). Após verificação da normalidade dos dados
por meio do teste Shapiro Wilk, foi utilizado o teste ANOVA two-way medidas repetidas seguido do post-hoc de Bonferroni para
verificar o efeito do treinamento na atividade eletromiográfica. Além disso, para as comparações de caracterização da amostra foi
utilizado o teste MANOVA seguido do post-hoc de Bonferroni. O nível de significância adotado para a interpretação dos dados
foi de 5%.

Resultados

Participaram do estudo idosas com diagnóstico de osteoporose, fisicamente ativas, média de 26,57±3,48 pontos no Mini
Exame do Estado Mental. De acordo com o IPAQ 79% das voluntárias foram classificadas como “Ativas” e 21% das voluntárias
como “Muito Ativas”. Foi encontrado aumento significativo da ativação muscular do músculo Vasto Lateral após o treinamento
(p < 0,0001) e após o período de destreino (p < 0,0001) quando comparados com os valores de ativação muscular no pré treino.

Discussão

Os resultados apontam que o músculo Vasto Lateral foi o único a apresentar aumento significativo na ativação muscular
em todas as atividades avaliadas após o período de oito semanas de treinamento de equilíbrio com oscilação da haste vibratória,
bem como também após o período de destreino.
A influência do treinamento pode ter sido maior no VL, pois idosas com osteoporose utilizam-se mais da estratégia do
quadril em comparação com a estratégia do tornozelo para a manutenção do equilíbrio10 e muito provavelmente fizeram uso
desse mecanismo enquanto executavam os exercícios que compunham o treinamento, e para a realização dessa estratégia havia a
necessidade de que a articulação do joelho estivesse estabilizada já que a oscilação promovida pela haste vibratória era transmitida
para todo o corpo, o que passou a exigir maior atividade do VL.

Conclusão

O treino de equilíbrio aplicado foi capaz de modificar a ativação muscular de mulheres com osteoporose. Entretanto, somente
vasto lateral apresentou aumento da ativação muscular com manutenção no período de destreino, sugerindo ser uma intervenção
efetiva para melhora do equilíbrio.
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ESTÍMULO AUDITIVO MUSICAL INTENSIFICA AS
RESPOSTAS AUTONÔMICAS CARDÍACAS INDUZIDAS
PELO TESTE DE SOBRECARGA MENTAL ARITMÉTICO
Auditory stimulus musical steps cardiac autonomic responses induced by
arithmetic mental test
Anne Michelli Gomes Gonçalves Fontes¹, Heraldo L. Guida¹,
Ana Márcia dos S. Antonio²,
Juliana C.Barbosa¹,
Marco Aurélio Cardoso², Vitor Engrácia Valenti¹.
Palavras Chave: Audição, Sistema cardiovascular, Sistema nervoso autônomo.

Introdução
A literatura descreve a interação entre estímulos auditivos e sistema cardiovascular. A música clássica relaxante tem como
efeito característico a ativação do sistema nervoso parassimpático e redução do sistema nervoso simpático. O teste aritmético mental
é um teste de ativação autonômica usado na área da pesquisa cardiovascular, e tem como objetivo analisar o comportamento do
sistema nervoso autônomo. Entretanto não está claro na literatura os efeitos da exposição à música clássica de Pachelbel (Canon
in D) antes da realização do teste aritmético mental sobre a regulação autonômica cardíaca. Portanto, nosso objetivo foi analisar
os efeitos deste tipo de música sobre a resposta autonômica cardíaca induzida pelo teste mental aritmético.

Método
O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (processo n° 385/2011) e obedeceu à resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996. Foram analisados 26 sujeitos saudáveis do gênero masculino com idade entre 18 e
25 anos. Não foram inclusos sujeitos fumantes; com distúrbios auditivos, cardiorrespiratórios, neurológicos e demais comprometimentos conhecidos ou relatados, que impediam a realização dos procedimentos, bem como tratamento com medicamentos
que influenciavam na regulação autonômica cardíaca. O primeiro protocolo de avaliação teve como base o registro em repouso
durante 10 minutos, no qual os sujeitos permaneceram com o fone de ouvido desligado; após este período os sujeitos tiveram 5
minutos para realização do teste aritmético mental e 5 minutos de repouso pós-teste. No segundo protocolo, os sujeitos foram
expostos ao estímulo auditivo musical por 10 minutos antes da realização do teste aritmético mental. Foram avaliados os índices
geométricos da VFC (RRtri, TINN, SD1, SD2 e a razão SD1/SD2) nos seguintes períodos: 10 minutos antes do teste sem exposição à música, 10 minutos antes do teste com exposição à música, 5 minutos durante o teste e 5 minutos após o teste. Para avaliar
a normalidade das distribuições aplicamos o teste de Shapiro-Wilk. O teste de ANOVA seguido pelo pós-teste de Bonferroni foi
aplicado para distribuições paramétricas, enquanto que o teste de ANOVA seguido pelo pós-teste de Neuman-Keuls foi aplicado
para distribuições não-paramétricas. Valores de p<0,05 foram considerados como significantes.

Resultados
No protocolo sem música houve diferença apenas em relação ao índice RRtri (p:0,03) com diminuição da modulação autonômica global durante o teste em relação ao repouso inicial (Tabela 1).

1. Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual Paulista
UNESP. Marília. SP. Brasil.
2. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Universidade Estadual Paulista
UNESP. Presidente Prudente. SP. Brasil.
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Tabela 1. Índices geométricos durante protocolo sem música. RRtri: índice triangular; TINN: interpolação triangular dos
intervalos RR; SD1: desvio-padrão da variabilidade instantânea batimento a batimento; SD2: desvio-padrão em longo prazo dos
intervalos R-R contínuos e SD1/SD2. *p < 0,05: Vs. Repouso

No protocolo com música houve diferença em relação ao índice RRtri (p:0,006), TINN (p:0,004) e SD2 (p:0,004), sendo os
valores reduzidos após o estímulo auditivo musical durante o teste e após o teste quando comparados ao repouso inicial (Tabela 2).
Tabela 2. Índices geométricos durante protocolo com música. RRtri: índice triangular; TINN: interpolação triangular dos
intervalos RR; SD1: desvio-padrão da variabilidade instantânea batimento a batimento; SD2: desvio-padrão em longo prazo dos
intervalos R-R contínuos e SD1/SD2. *p < 0,05: Vs. Repouso

Discussão
Até o momento, no protocolo em que os voluntários não foram expostos ao estímulo auditivo musical observamos alterações significantes apenas no índice RRtri durante o período de repouso inicial vs. teste mental. O teste mental utilizado tem por
objetivo simular situações de estresse mental de forma padronizada (Vieira, 2007); esse já é reconhecido na literatura e utilizado
na área da pesquisa cardiovascular, sendo um teste de ativação autonômica, o que explica a redução no índice global (RRtri).
No protocolo em que os voluntários foram expostos ao estímulo auditivo musical notamos alterações significantes em relação aos índices RRtri, TINN e SD2 durante os períodos de repouso inicial vs teste mental, e música vs teste mental, nos quais
os valores foram reduzidos após o estímulo auditivo musical.
Thoma et al (2013) em estudo mostraram que a música relaxante aplicada antes de um teste estressor implicou em aumento
da concentração de cortisol e dos valores basais de α-amilase salivar, diminuição da FC e aumento da arritmia sinusal respiratória.
Esses resultados indicaram que ouvir música relaxante antes de uma tarefa de estresse pode não ser eficaz na redução da resposta
ao estresse biopsicológico, mas adicionar ou facilitar a resposta ao estresse, assim como observamos em nossos resultados.
Chafin et al (2004) também examinaram o efeito da música na recuperação cardiovascular pós estresse em estudantes
expostos a diferentes estilos musicais (jazz, clássica ou pop) após a realização de uma tarefa mental, mostrando que a exposição
a música clássica resultou em diminuição na PA e FC, como no estudo anterior.
Assim, observamos que no protocolo com música maiores respostas ao estresse foram adicionadas em conseqüência da
ativação autonômica.
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Conclusão
A exposição prévia ao estímulo auditivo musical utilizado intensificou a resposta cardíaca autonômica induzida pelo teste
de sobrecarga mental aritmético.
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AVALIAÇÃO DO TORQUE DE INVERSORES E EVERSORES
DO TORNOZELO DE INDIVÍDUOS COM E SEM
INSTABILIDADE FUNCIONAL DO TORNOZELO
Evaluation of torque invertor/evertor of ankle of individuals with and
without functional ankle instability
Fernanda Cristina Milanezi¹, Mauro Gonçalves¹; Márcio Goethel¹; Adalgiso Coscrato Cardozo¹.
Palavra-chave: torque, instabilidade, tornozelo

INTRODUÇÃO
Após uma entorse de tornozelo, de 15% a 60% dos casos desenvolvem uma disfunção conhecida como instabilidade funcional do tornozelo (IFT)1. A IFT é definida de várias maneiras, incluindo como a “perda de habilidade de reativar o suporte estático
e dinâmico articular” e a “tendência do pé falsear”2. No entanto, não há a consenso na literatura sobre indicadores específicos
de instabilidade do tornozelo. Uma das alterações dessa disfunção são déficits de força e desequilíbrio muscular de inversores
e eversores do tornozelo, os quais são fatores que contribuem para recorrência de entorse em indivíduos em IFT3,4. Estudos
anteriores indicavam que a diminuição da força eversora concêntrica do tornozelo estava presente naqueles indivíduos com IFT,
porém, recentemente, estudos tem demonstrado déficit na força de eversão excêntrica3. Portanto, não há consenso na literatura
sobre os déficits de força e as razões musculares nessa população.

OBJETIVO
Comparar o torque excêntrico e concêntrico e a razão funcional e convencional de indivíduos com e sem IFT.

MÉTODOS
A amostra foi composta por 24 mulheres atletas recreacionais divididas em dois grupos de 12 voluntárias: grupo controle
(GC) (Idade: 20,91±1,78 anos; Massa: 60,93±5,01kg) que não apresentaram histórico de lesão pregresso 12 meses do estudo e
apresentaram uma pontuação acima de 28 pontos no questionário de CAIT; e grupo com IFT (GI) (Idade: 23,16±3,01 anos; Massa:
61,3±3,95kg) que apresentaram uma histórico de lesão no tornozelo e uma pontuação abaixo de 23 pontos no questionário de
CAIT2. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Local (protocolo nº 079/2013) e todas as voluntárias assinaram
um termo de consentimento livre e esclarecido. A avaliação do torque foi realizada em um dinamômetro isocinético (Biodex®,
New York, USA), no qual as voluntárias deveriam realizar cinco contrações máximas excêntricas/concêntricas de eversão e cinco
repetições máximas concêntricas/concêntricas de inversão/eversão na velocidade de 30°/s, no membro dominante, para o GC,
ou no membro com IFT, para o GI4. Os torques foram coletados a uma frequência de amostragem de 2000 Hz. Para análise de
dados foram utilizadas rotinas especificas em ambiente Matlab® e o sinal foi filtrado com um filtro passa-baixa Butterworth de
4ª ordem com frequência de corte de 6 Hz. As variáveis obtidas foram o pico de torque (PT) de torque excêntrico de eversão e PT
concêntrico de inversão e eversão. A partir desses valores foram calculados a razão funcional do tornozelo, que consiste na divisão
do PT excêntrico em eversão pelo PT concêntrico em inversão; e a razão convencional que consiste na divisão do PT concêntrico
em eversão pelo PT concêntrico em inversão. Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizados o pacote estatístico PASW
18.0 (SPSS.inc). Após a verificação da normalidade de distribuição dos dados com o teste de Shapiro-Wilk, foi utilizado o teste
t-Student para amostras independentes, para comparação entre os grupos. Para todas as análises foi considerado significativo p<0,05
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RESULTADOS
Na Figura 1 são apresentados os dados de PT excêntrico de eversão e PT concêntrico de inversão e eversão na velocidade
de 30°/s. Apenas foi encontrada diferença significativa entre os grupos para os valores de PT excêntrico em eversão (p=0,019).

FIGURA 1: Valores de pico de torque concêntrico de inversão e eversão e pico de torque excêntrico de eversão (n=24).
*p<0,05 entre ao GC. CG – Grupo controle; GI – Grupo com instabilidade funcional do tornozelo; PT - pico de torque; Exc excêntrico; Con - concêntrico; INV - inversão; EVE – eversão.
Em relação aos dados de razão de razão funcional, foram encontrados valores de 1,31±0,42 para o GC e 1,05±0,35 para o GI;
e para os dados de razão convencional foram encontrados valores de 0,94±0,30 para o GC e 0,98±0,41 para GI. No entanto, não foi
encontrado diferença significativa entre os grupos tanto para razão funcional (p=0,121) como para razão convencional (p=0,817).

DISCUSSÃO
Em nossos resultados foi encontrado que os indivíduos com IFT apresentaram déficits na força excêntrica eversora. Isso
pode ser explicado pelo fato de indivíduos com IFT não terem controle muscular adequado durante a contração excêntrica e são
incapazes de desenvolver velocidade de contração adequada, tanto concentricamente quanto excentricamente, podendo estar
predispostos a recorrência de lesão no tornozelo. Nossos resultados corroboram com os resultados encontrados por Hartsell e
Spaulding5 e Yildiz6 no qual também encontraram déficits de força eversora em indivíduos com instabilidade.

CONCLUSÃO
Os indivíduos com IFT apresentaram uma diminuição do torque excêntrico em eversão, portanto torna-se necessário exercícios que fortaleçam a musculatura eversora excentricamente em um intuito de prevenção e tratamento de entorses recorrentes.
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ASSOCIAÇÃO DE TESTES DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL
NO PRÉ-OPERATÓRIO DE CIRURGIA ABDOMINAL ALTA
ELETIVA: ESTUDO PRELIMINAR.
Association functional assessment test in the preoperative upper elective
abdominal surgery: a preliminary study.
Tom Vasconcellos Yamamoto¹, Roberta Munhoz Manzano¹, Robison José Quitério¹,²,
Alexandre Ricardo Pepe Ambrozin¹
Palavras Chave: Testes de esforço, testes de função respiratória, cirurgia abdominal alta eletiva.

INTRODUÇÃO
As complicações pulmonares pós-operatórias (CPP) levam a morbimortalidade no pós-operatório1, assim a avaliação pré-operatória busca identificar os fatores de risco para desenvolvimento destas complicações2. Para tanto, são utilizados os testes
de esforço, testes de função respiratória e teste de força, que avaliam a condição cardiorrespiratória e muscular periférica3-4.
Portanto, o objetivo desta pesquisa foi associar os resultados dos testes de avaliação funcional respiratória e teste de musculatura
periférica no pré-operatório de candidatos a cirurgia abdominal alta.

MÉTODOS

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP – Marília (Proc. 00855/2010)
foram avaliados 13 candidatos à cirurgia abdominal alta, maiores de 18 anos. Foi avaliado o peso (kg) e da altura (m) dos pacientes. A força dos músculos respiratórios foi avaliada utilizando o manovacuometro (Comercial Medica®), sendo realizadas três
manobras aceitáveis. Para avaliação da força de preensão palmar foram solicitadas três contrações máximas e considerada a maior
medida no dinamômetro (Dinamômetro Crown®). A espirometria foi realizada em espirometro digital One flow FVC KitFunction
System 1070, de acordo com as diretrizes da American Thoracic Association5. O teste de caminhada de seis minutos (TC6) foi
realizado em corredor de 30 metros e o paciente orientado a caminhar a maior distância possível. O Incremental Shuttle Walking
Test (ISWT) foi realizado em corredor de 10 metros e o paciente orientado a caminhar na velocidade determinada por um sinal
sonoro. E o teste de escada (TE) foi realizado em escada com 7,36 metros de altura e os pacientes orientados a subir no menor.
tempo possível. Os resultados são apresentadas em média±desvio padrão e as variáveis foram correlacionadas por meio do
Teste de Correlação de Pearson (p<0,05).

RESULTADOS

Foram avaliados 13 pacientes: idade (anos) = 54,86±12,89 anos; massa corporal (kg) = 67,08±14,23; estatura (m) = 1,63±0,09;
PImáx(cmH2O) = -90,92±27,52; PEmáx(cmH2O) = 82,31±27,70; FPP DIREITA(kgf) = 20,23±9,62; FPP ESQUERDA(kgf)
= 18,88±9,95; CVF (L) = 3,19±1,13; CVF (%)=97,46±28,65; VEF1 (L) = 2,65±0,86; VEF1 (%) = 99,38±29,40; VEF1/CVF =
88,62±10,55; TC6 (m) = 473,62±82,13; IWST (m) = 282,15±126,52; tTE (s) = 56,92±18,05

1. DEFITO, Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual Paulista
UNESP. Marília – SP, Brasil.
2. PPG Desenvolvimento Humano e Tecnologias, Instituto de Biociências,
UNESP, Rio Claro.
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Na Tabela 2 e na Figura 1 estão os resultados das correlações entre as variáveis estudadas.
Tabela 2: Correlação entre as variáveis estudadas

*p<0,05; **p< 0,01; PImáx –pressão inspiratória máxima; PEmáx – pressão expiratória máxima; CVF – capacidade vital
forçada; VEF1 – volume expiratório forçado no primeiro segundo; TC6 – teste de caminhada de seis minutos; IWST – incremental
walking shuttle test; tTE – tempo no teste de escada; FPP – força de preensão palmar.

azul)

Figura 1: Correlação entre o teste de escada e a distância no teste de caminhada (circulo vermelho) e no Shuttle test (circulo

DISCUSSÃO
O estudo demonstrou que o tTE se correlacionou negativamente com a força expiratória e periférica, enquanto que no
TC6 a correlação foi positiva apenas com a força expiratória. Considerando que o TEsc é um teste intenso, sabe-se que durante
o mesmo há grande recrutamento da musculatura expiratória, a fim de auxiliar na expiração durante o esforço, permitindo maior
ventilação. Além disso, durante o TEsc a musculatura de membros inferiores é determinante no seu resultado, justificando assim
a correlação destas forças com o TEsc6-7. O TC6 por ser realizado em terreno plano teve somente correlação com a força expiratória, acreditamos que a força muscular periférica influencia pouco neste resultado.
O tTE já mostrou-se eficaz ao diferenciar pacientes que complicam no pós-operatório de cirurgia torácica, ou seja, paciente
que demoram mais que 37,5 seg para subir uma escada de 12m terá mais risco de complicação8. Assim, se extrapolarmos esta
informação para a escada de 7,36 utilizada neste trabalho o tTE de risco seria 23seg. Os pacientes estudados aqui apresentaram
o tTE em média 56 seg, o que indica que muitos paciente poderiam desenvolver complicações.
Também na nossa amostra os valores da força de preensão palmar estão abaixo da normalidade9, fator que pode ser atribuído a idade dos sujeitos e ao uso de quimioterápico no pré-operatório.O TEsc e o TC6 também apresentaram uma alta correlação
negativa, mostrando que quanto maior a distância percorrida no TC6, menor é o tTE, essa correlação ocorre pois ambos os testes
medem a capacidade funcional do paciente10.

CONCLUSÃO
A força muscular se correlaciona com a capacidade funcional respiratória avaliada pelo teste de escada. E as capacidades
respiratória avaliadas pelo tempo no teste da escada e no teste de caminhada também se correlacionam.
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AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO DE PACIENTES
ONCOLÓGICOS SUBMETIDOS A INTERVENÇÃO
FISIOTERAPÊUTICA
Assessment anxiety and depression of cancer patients undergoing
physical therapy.
OLAH, Sabrina Lopes¹, KAWAKAMI, Débora Mayumi¹, PIVETTA, Naelly Renata Saraiva¹,
PADULLA, Susimary Aparecida Trevizan², SILVA, Renata Calciolari Rossi²,
SANTOS, Daiane Caroline N.², NAPOLEÃO, Layane Lopes².
Palavras-chaves: Oncologia, ansiedade e depressão.

Introdução
A Oncologia é a ciência que estuda a proliferação anormal de células. Os principais fatores que influenciam para o bom
andamento do tratamento quimioterápico são os físicos, emocionais, relações psicológicas, sociais e espirituais. Devido aos procedimentos invasivos que os pacientes são submetidos, a dor e a ansiedade podem levar também a depressão, podendo prejudicar
o tratamento, e servindo com fator de risco para evolução do câncer e abandono do tratamento [1]. Objetivo: traçar o perfil dos
pacientes oncológicos que realizam quimioterapia, com a avaliação do índice ansiedade e depressão.

Metodologia
Avaliação de 50 pacientes oncológicos que realizam quimioterapia no Ambulatório de Oncologia Sérgio Antônio Querubim
da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente - SP segundo critérios de ansiedade e depressão pré e pós-intervenção fisioterapêutica. Os instrumentos utilizados para avaliar os índices de ansiedade e depressão dos pacientes foram: a Escala Hospitalar
de Ansiedade e Depressão (HADS). Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa – CEP sob o número 17/2011.
Para a análise dos resultados foi confeccionado um banco de dados eletrônico, sendo amostras dependentes, foi realizado o teste
t pareado nos casos de distribuição normal, caso contrário será realizado o teste de Willcoxon. São considerados significativos
os valores de p menores que 0,05. Resultados: Foram avaliados cinquenta indivíduos portadores de câncer no “CENTRO DE
ONCOLOGIA SERGIO ANTONIO QUERUBIM” do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, destes, 28
(56,0%) do gênero feminino e 22 (44,0%) do masculino. O gênero feminino era significativamente mais jovem quando comparado
com o masculino (p=0,012) (Tabela1).
Tabela 1: Descrição do gênero e idade de pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia

Faculdade de Ciências e Tecnologias. Universidade Estadual Paulista-UNESP.
Presidente Prudente. São Paulo. Brasil.
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Foi verificado que o câncer de mama é o mais prevalente (26,0%), seguido por câncer de próstata (18,0%), intestino e reto
(10,0%) e colo de útero (8,0%). Os menos freqüentes foram câncer de fígado (4,0%) e garganta (2,0%). (Figura 1).

Constatou-se que a maioria dos indivíduos entrevistados apresentou score de possibilidade de ansiedade e depressão (p<0,001)
quando comparados com os scores duvidoso e improvável.
Comparação entre os scores ansiedade e depressão de pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia.

Discussão
Os resultados obtidos mostram que a ansiedade e a depressão também estão vinculadas ao cotidiano do paciente oncológico [2]. A ocorrencia do tipo de câncer em homens é o de próstata e nas mulheres o câncer de mama[3]. Foi possível observar
que a parcela de pacientes que buscam mais precocemente o tratamento do câncer são as mulheres pois sua preocpação é maior
com a saúde e frequencia da realização de consultas, mesmo com poucos sinais e sintomas de algum problema de saúde[4]. Os
homens, por sua vez, acostumados à questões culturais esteriotipadas há séculos, parecem não ter o constante hábito de frequentar
unidades básicas de saúde como as mulheres, com a crença de que não necessitam de cuidados com a saúde. Porém há relatos de
serem mais vulneráveis às doenças, principalmete enfermidades graves e crônicas, levando à óbitos mais precocemente que as
mulheres [5]. Com todas essas informações foi verificado que o tratamento fisioterápico é imprescindível durante os processos
da doença, contribui na redução de quadros dolorosos, preservar e restaurar a integridade cinético-funcional de órgãos e sistemas,
assim como prevenir os distúrbios causados pelo tratamento oncológico lidando com as sequelas próprias do tratamento, atuando
de forma preventiva para minimizá-las.
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Conclusão
Neste estudo observamos que grande parte dos pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia apresenta risco provável
à ansiedade e depressão. Com base nesses resultados se faz necessária a criação de novas técnicas de cuidado a este grupo de
pacientes, destacando sua maior integridade emocional, funcional e melhorando assim sua qualidade de vida.
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM
FREQUENTADORES DO CENTRO DE ESTUDOS E
ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO
(CEAFIR).
Physical activity level assessment in patients of CEAFIR.
Laís Manata Vanzella¹, Vanessa Santa Rosa Bragatto¹, Ana Alice Soares dos Santos¹,
Ana Paula Soares dos Santos¹, Beatriz Espanhol Garcia¹, Thais Roque Giacon¹,
Rayana Loch Gomes¹, Natália Turri da Silva¹, Camila Balsamo Gardim¹,
Aline Fernanda Barbosa Bernardo¹, Luiz Carlos Marques Vanderlei¹.
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares, Sedentarismo, Fatores de risco.

INTRODUÇÃO
Existem diversos fatores de risco associados a doenças cardiovasculares dentre eles o sedentarismo. A inatividade física
é o fator de risco de doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares e diabetes, de mais alta prevalência na população, e não representa apenas um risco pessoal de enfermidades, mas também, um custo econômico para o indivíduo, família e
sociedade. Sendo assim, cada vez mais se torna importante determinar o nível de atividade física da população1.
Os métodos mais acessíveis e viáveis para análise do nível de atividade física (AF) são os questionários, podendo destacar
o Questionário de Atividade Física habitual preconizado por Baecke et al (1982), o qual é dividido em seções , por meio de 16
questões fechadas, que avaliam a atividade física habitual em diferentes domínios, englobando trabalho, lazer, esportes, e atividade
física total (somatória dos três domínios). Durante a avaliação da prática de AF, para cada opção de resposta é atribuído um valor
fixo, e com escala presente nos apêndices do instrumento, ao qual, quando somado os valores, consegue-se calcular um escore
final para cada um dos domínios do nível de AF analisados2.
Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o nível de AF dos frequentadores do Centro de Estudos e Atendimento em
Fisioterapia e Reabilitação (CEAFiR) da FCT/UNESP.

MÉTODOS
Participaram da pesquisa 42 indivíduos, sendo 19 mulheres e 23 homens, com média de idade de 65,5±10,3 para mulheres
e 65±10,4 para homens, incluídos no Projeto de Extensão Universitária intitulado “Programa de prevenção primária e secundária
de doenças cardiovasculares”.
Primeiramente, foi realizada uma entrevista inicial para identificação dos indivíduos, e, aplicado o questionário de AF preconizado por BAECKE, em forma de entrevista por avaliadores treinados. Os voluntários foram orientados a questionar sobre
qualquer dúvida que surgisse. Posteriormente, foi realizada a aferição de pressão arterial de forma auscultatória indireta utilizando
um esfigmomanômetro aneróide, sendo classificada segundo a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão arterial. 3
Os procedimentos deste estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 17442413.0.0000.5402).
Análise dos dados foi feita por meio de estatística descritiva.

1. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Universidade Estadual Paulista
UNESP. Presidente Prudente. SP. Brasil.
Agência financiadora: PROEX
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RESULTADOS
Gráfico 1: Nível de Atividade Física e porcentagem de valores encontrados

Grafico 2: Atividade Física total.

Os valores de Pressão Arterial encontrados dentre os indivíduos analisados foram de 127± 23 / 77±10.

DISCUSSÃO
Encontrado prevalência de indivíduos sedentarios de: 53% quanto a AF ocupacional, 0% a nível de AF de tempo livre, 9%
quanto ao lazer, e 0% quanto a AF total, o contrario do encontrado por Silva et al3, o qual 45,5% não realizavam AF de lazer,
pelo cansaço dos dias de trabalho, justificado pela diferença populacional com relação ao presente estudo, onde, a maioria dos
participantes eram aposentados e praticam AF nos diversos setores de reabilitação fisioterapeutica ao qual participam. Ainda assim, comparando gêneros, encontrou-se uma média de 4,75±1.0 para AF total em homens, e 6,88±1.8 para mulheres, indicando
maior nível de atividade física em mulheres. Em estudo realizado por Matsudo et al1, apesar de mulheres serem consideradas
mais sedentárias, apresentou-se similaridade entre os gêneros, sendo 54,5% e 52,7% de homens e mulheres considerados ativos
e muito ativos, respectivamente, não tão distante do encontrado no presente estudo.
A pratica de AF é considerada uma variável complexa de ser analisada, com particularidades em diferentes domínios que
precisam ser consideradas, como, atividade física no trabalho, em casa e durante os horários de lazer, que são indicadores de
saúde física e mental².

CONCLUSÃO
Conclui-se que, apesar de uma pequena parcela de indivíduos ser considerada sedentária, seu nível de atividade física se
dá principalmente pela participação de programas de reabilitação nos setores avaliados, indicando ainda assim, a importância de
programas de prevenção que incentivem a pratica de atividade física, atentando para mudanças no estilo de vida.
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AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO EM PACIENTES COM
ESCLEROSE MÚLTIPLA: ESTUDO DE CASO
Nayara Galvão Oliveira¹, Tânia Cristina Bofi¹, Lucia Martins Barbatto¹,
Augusto Cesinando de Carvalho¹.
Palavras-chave: Esclerose múltipla. Equilíbrio. Fisioterapia.

Introdução
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença neurodegenerativa, progressiva, que acomete o adulto jovem, geralmente com
idade inferior aos 40 anos 1. Os principais sinais motores da EM incluem espasticidade, contraturas musculares, distúrbio da
marcha, fadiga e déficit de equilíbrio 2. Dentre esses sinais e sintomas, o desequilíbrio corresponde a uma das queixas mais frequentes nesses pacientes 1,2. O equilíbrio corporal é uma complexa interação entre os sistemas sensorial e motor que permite que
o corpo se mantenha na posição estática de maneira estável ou em movimento de maneira harmônica e precisa. Quando ocorre
uma alteração em um de seus componentes, surgem alterações que caracterizam o desequilíbrio, que pode alterar diretamente a
realização das atividades de vida diária (AVDs) do indivíduo acometido 3. Neste sentido, embora a reabilitação fisioterapeutica não
elimine totalmente esses desequilíbrios, pode atuar no tratamento desse sintoma favorecendo a funcionalidade dessa população 4.

Objetivo
Avaliar o equilíbrio dos participantes do grupo de EM antes e após 10 sessões de fisioterapia em grupo.

Métodos
Participaram do estudo quase-experimental 6 pacientes (38±7 anos de idade, 6±3,6 anos de lesão) que participam do
programa de fisioterapia em grupo de EM. Os critérios de inclusão do estudo foram: o paciente ter o diagnóstico confirmado de
EM e conseguir deambular com ou sem auxílio de órteses. Todos os pacientes foram informados sobre os objetivos e métodos
da pesquisa e, após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido passaram a fazer parte da pesquisa (Protocolo do
comitê de ética: CAAE: 20628713.9.0000.5402).
Para avaliação do equilíbrio foi utilizada a Escala de Equilíbrio Berg (EEB) 5. A EEB mensura em 14 itens, aspectos do
equilíbrio estático e dinâmico que recebem uma pontuação de 0 a 4 baseados na habilidade de atingir as exigências contidas neste
teste. As avaliações ocorreram antes e após 10 sessões de fisioterapia em grupo.
O programa de fisioterapia em grupo é dividido de acordo com a posição do paciente, seguimento corporal trabalhado e
tipos de exercícios (alongamento e exercícios ativo-resistidos na posição sentada e ortostática e circuito de equilíbrio na posição
ortostática) 6. As sessões foram realizadas duas vezes por semana no Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação da Pesquisa da FCT/UNESP e tem duração de 55 minutos por sessão.
Para análise estatística foi utilizado o programa Graphpad Statistics. A normalidade dos dados foi analisada por meio do
teste de Shapiro-Wilk. A comparação dos dados foi analisada por meio do teste t Student. O nível de significância considerado
foi de 95%.

1 Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT),
Campus de Presidente Prudente-SP, Departamento de Fisioterapia.
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Resultados
Os dados encontrados nas duas avaliações estão representados na tabela 01.
Tabela 01: Representação dos resultados encontrados na avaliação pela EEB antes da intervenção (01) e após 10 sessões
de fisioterapia em grupo (02).

Não houve diferença estatisticamente significante na comparação entre a primeira avaliação pela EEB e após as 10 sessões
de fisioterapia em grupo (p>0.05).

Discussão
Segundo a avaliação pela EEB, não houve uma diferença significante no equilíbrio após as sessões de fisioterapia em grupo.
Nossos achados corroboram com o estudo de Pereira (2012) 4, que avaliou o equilíbrio em pacientes com EM após a fisioterapia,
entretanto, não encontraram melhoras quantitativas significantes, mesmo após 15 sessões de terapia. Isso pode ser explicado pela
EM ser uma doença progressiva, com alguns danos que são irreversíveis, que muitas vezes já estão instalados no indivíduo.
Mesmo não havendo melhora quantitativa no equilíbrio dos pacientes avaliados, nosso estudo aponta que não houve progressão
da perda de equilíbrio nesse grupo, o que reforça que a reabilitação fisioterapeutica é de extrema importância em pacientes com
EM, pois atua diretamente no equilíbrio, minimizando a complicação decorrente da progressão da doença, como o risco de quedas
e proporciona a funcionalidade durante as AVDs.

Conclusão
Nosso estudo apontou que mesmo que não tenha havido melhora no equilíbrio, a fisioterapia em grupo pode atuar no retardo
da progressão da EM no parâmetro avaliado nesses pacientes. Recomenda-se que mais estudos sejam realizados na população
com EM.
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EFEITOS DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA NA
CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA.
Effects of Physical Activity on Cardiorespiratory Capacity
Karlla Aguilar Zarpellão¹, Robison José Quitério¹,², Alexandre Ricardo Pepe Ambrozin¹.
Palavras-chaves: Atividade Física, Capacidade Cardiorrespiratória.

INTRODUÇÃO
A capacidade cardiorrespiratória é dependente da aptidão física e da saúde do individuo. A capacidade dos sistemas cardiovascular e respiratório fornecer oxigênio ao corpo humano durante a atividade física pode ser avaliada por meio dos testes de
esforço1. Sabe se que há associação entre os níveis de atividade física e a condição cardiorrespiratória, o que redução a mortalidade
por doenças cardiovasculares2. Dessa forma, manter níveis satisfatórios da capacidade física é recomendado para indivíduos de
ambos os sexos, em diferentes faixas etárias3. Assim o objetivo desta pesquisa foi comparar a capacidade cardiorrespiratória e a
força muscular em indivíduos ativos e inativos.

MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP – Marília (Proc.
00855/2010). Foram incluídos sujeitos maiores de 18 anos que negassem doenças agudas ou crônicas agudizadas. Foram excluídos
indivíduos cardiopatas ou pneumopatas, ou com alterações que dificultassem a realização dos testes. Foram realizadas as medidas
de massa corporal em balança digital (Filizola®), estatura utilizando fita métrica escalonada em centímetros e o Índice de Massa
Corporal (IMC) calculado. O nível de atividade física foi avaliado utilizando o Questionário de Baecke4 e considerados ativos
aqueles com pontuação maior que 8 pontos. Os sujeitos foram então submetidos a espirometria em espirometro digital One flow
FVC KitFunction System 1070, de acordo com as diretrizes da American Thoracic Association5. A força muscular respiratória
foi avaliada utilizando manuovacometro (Comercial Médica®) e verificadas a pressão inspiratória máxima (Pimáx) e pressão
expiratória máxima (Pemáx)6. Foram realizados dois Teste de Caminhada de seis minutos (TC6) em corredor de 30 metros, onde
os sujeitos foram orientados a caminhar a maior distância possível7. E dois testes de escada (TE) com e sem estímulo verbal em
escada de 7,36 metros e o tempo em segundos considerado o resultado do teste. Na analise estatística os dados foram submetidos
ao Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e os dados paramétricos apresentados em média±desvio padrão e os não paramétricos em mediana [quartil 25% - quartil 75%]. A comparação das variáveis entre os grupos foi realizada utilizando o Teste t
(paramétrico) ou o Teste de Mann-Whitney (não-paramétrico). Os resultados dos TC6 e dos TE foram comparados por meio do
Teste de Kruskal-Wallis. O nivel de significância foi de 5%.

1. DEFITO, Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual Paulista
UNESP. Marília – SP, Brasil.
2. PPG Desenvolvimento Humano e Tecnologias, Instituto de Biociências,
UNESP, Rio Claro.
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RESULTADOS
Foram avaliados 63 sujeitos (26 homens; 37 mulheres), sendo 20 ativos (8 homens; 12 mulheres) e 43 inativos (18 homens;
25 mulheres). A comparação das variáveis de interesse são apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1: Resultados da comparação das variáveis de interesse entre Indivíduos Ativos e Inativos

Distâncias percorridas nos testes de caminhada de seis minutos (m) apresentadas em mediana [quartil 25% - quartil 75%],
com e sem estímulo, respectivamente: Ativo = 550 [502,50-606,50] e 559,5 [499,0-607,5]; Inativo = 530 [502,5-602,25] e 531
[499,25-603,75). p=0,813
Tempo no testes de escada (tTE) (seg) apresentadas em mediana [quartil 25% - quartil 75%], com e sem estímulo, respectivamente: Ativo = 23,62 (15,03-29,18) e 21,56 (14,44-25,51); Inativo = 22,5 (18,09-31,83) e 20,07 (17,28-27,14). p=0,610

DISCUSSÕES

Ao comparar a capacidade cardiorrespiratória e a força muscular de sujeitos ativos e inativos, de acordo com o questionário
de Baecke4, observou-se diferença significativa na avaliação espirométrica. Apesar de não encontrarmos diferença significativa
quanto a idade, acreditamos que este fator pode ter influenciado os resultados, já que quanto maior a idade pior é a função pulmonar, a força muscular e a condição cardiorrespiratória8. No TC6 o grupo ativo teve resultados acima dos inativos mostrando
melhor condicionamento físico, porém no TE o tempo foi menor nos inativos, já que se trata de um teste rápido que depende de
coordenação.

CONCLUSÕES

A condição cardiorrespiratória e de força muscular de sujeitos ativos e inativos, classificados de acordo com o questionário de Baecke, é semelhante, exceto pela avaliação espirométrica.
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AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE DA FREQUENCIA
CARDÍACA APÓS UMA SESSÃO DE EXERCÍCIO COM
HASTE OSCILATÓRIA
Evaluation Of Heart Rate Variability After a Single Bout of Exercise
With Oscillatory Pole
Cristiane Mayumi Ogata¹, Marcelo Tavella Navega1, Vitor Engrácia Valenti³
Palavras chaves: Exercício; Sistema cardiovascular; Sistema nervoso autônomo.

Introdução
O treinamento e reabilitação dos músculos do ombro têm sido feitos com o uso de diversos equipamentos como cargas
livres, faixas elásticas e, recentemente, hastes oscilatórias.
Apesar do uso bastante difundido da haste oscilatória no treinamento e reabilitação, não existe na literatura estudos que
analisaram as respostas agudas cardiovasculares em diferentes exercícios realizados com este instrumento.
As hastes oscilatórias são equipamentos de intervenção capazes de ocasionar rápidas contrações musculares excêntricas e
concêntricas, gerando co-contração dos grupos musculares por meio de movimentos oscilatórios causados pela movimentação da
haste com o membro superior. Em vista disso, é levantada a hipótese de que exercícios com a haste oscilatória causem respostas
cardiovasculares pós-exercício. O objetivo do estudo foi analisar os efeitos do exercício com a haste oscilatória sobre regulação
autonômica cardíaca em homens saudáveis.

Método

Foram analisados 18 sujeitos saudáveis do gênero masculino com idade entre 18 e 25 anos, selecionados da FFC da Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Marília. Critérios de não-inclusão foram: distúrbios cardiorrespiratórios, neurológicos,
musculoesqueléticos de membros superiores e demais comprometimentos conhecidos que impeçam o sujeito de realizar os procedimentos, bem como o tratamento com medicamentos que influenciem a regulação autonômica cardíaca. Todos os voluntários
foram informados sobre os procedimentos e objetivos do estudo e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido.
No protocolo de exercícios, o voluntário foi orientado a realizar 3 tipos de exercícios com a haste oscilatória: 1) com os
ombros em aproximadamente 90° de flexão e oscilação da haste no plano transversal; 2) com os ombros em aproximadamente
180° de flexão e oscilação da haste no plano frontal; 3) com o ombro em, aproximadamente, 90° de flexão e oscilação da haste
no plano sagital, perpendicular ao solo, utilizando o braço dominante. A VFC foi registrada em repouso durante 10min sob ventilação espontânea. Imediatamente após o protocolo de exercício, os indivíduos permaneceram sentados em repouso por 30min.
Os índices da VFC foram analisados nos seguintes períodos após os exercícios: 0-5 min, 5-10 min, 10-15 min, 15-20 min, 20-25
min e 25-30 min. Foram analisados os índices do domínio do tempo (SDNN, RMSSD e pNN50) e da frequência (LF, HF e razão
LF/HF) da VFC.
O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para avaliar a normalidade das distribuições. Para distribuições paramétricas o teste de
ANOVA de medidas repetidas seguido pelo pós-teste de Bonferroni foi aplicado, enquanto que para distribuições não-paramétricas
o teste de Friedman seguido pelo pós-teste de Dunn’s foi aplicado. Diferenças significantes foram consideradas para p<0,05.

1. Departamento de fisioterapia e terapia ocupacional
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Página - 69

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde
Suplemento 1 • Volume 6 • Número 5 • set/out de 2013

Resultados
Tabela 1: índices do Domínio do tempo. Valores de Média+Desvio padrão
significância: *p < 0,05: Vs. Rep30min

Tabela 2: Índices lineares do domínio da frequência. Unidades absolutas (ms²) - LF: baixa frequência, HF: alta frequência.
Média + Desvio padrão; *p < 0,05: Vs. Rep

Conclusão
Uma sessão de exercício com haste oscilatória causou redução da modulação parassimpática sobre o coração imediatamente
após o protocolo.
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COATIVAÇÃO MUSCULAR DURANTE CONDIÇÕES
DE DUPLA TAREFA COTIDIANA EM IDOSOS COM
MOBILIDADE REDUZIDA
Deborah Hebling Spinoso¹, Camilla Zamfolini Hallal², Fernanda Cristina Milanezi²,
Aline Harumi Karuka¹, Nise Ribeiro Marques2, Mauro Gonçalves².
Palavras-chave: Marcha, idosos, eletromiografia.

INTRODUÇÃO
Déficits de mobilidade atingem aproximadamente 50% da população com 65 anos de idade ou mais e podem resultar em
risco de perda da independência, necessidade de serviços de saúde, elevada incidência de quedas e menor qualidade de vida [1].
A diminuição da mobilidade pode estar associada ao aumento da coativação dos músculos antagonistas como uma estratégia para
aumentar a estabilidade articular e suprir os déficits de força muscular [2]. Em condições de marcha com dupla tarefa os idosos
podem apresentar exacerbação da coativação muscular, uma vez que, a manutenção do equilíbrio em tais situações representa um
grande desafio para sistema músculo esquelético desses indivíduos, devido ao declínio da capacidade de dividir a atenção para
planejar e executar duas tarefas concomitantemente [3]. Diante disso, o objetivo do estudo foi comparar o percentual de coativação
muscular no membro inferior de indivíduos em jovens, idosos com mobilidade normal e idosos com mobilidade reduzida durante
diferentes condições de marcha com dupla-tarefa cotidiana.

METODOLOGIA

Participaram desse estudo 45 voluntárias, incluindo 15 jovens (GJ) (23.35 ± 1.84), 15 idosas com mobilidade normal
(GIMN) (69.92 ± 5.16) e 15 idosas com mobilidade reduzida (GIMR) (67.23 ± 6.51).Para a classificação das voluntárias idosas
quanto ao nível de mobilidade funcional foi utilizado o torque isométrico extensor do joelho, conforme sugerido por Ploutz-Snyder
et al.(2002).
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa local (9032/2013) e todas as participantes assinaram o
termo de consentimento livre e esclarecido.
O teste de marcha foi realizado em uma passarela de 14 metros de comprimento e 2 metros de largura. Previamente
a realização do teste de marcha, as voluntárias foram familiarizadas por 4 vezes consecutivas para cada um das condições de
marcha propostas. Após a familiarização, foi iniciada a avaliação da marcha em 4 condições distintas: marcha em velocidade de
preferência, marcha com carga, marcha falando ao telefone e marcha com obstrução da visão dos pés.
Para coleta de dados eletromiográficos, eletrodos de superfície Ag/AgCl de configuração bipolar foram colocados no
membro inferior dominante sobre os músculos reto femoral (RF), glúteo máximo (GM), vasto lateral (VL), bíceps femoral (BF),
tibial anterior (TA) e gastrocnêmico lateral (GL). Para análise da co-contração entre os músculos RF/GM, RF/BF,VL/BF e TA/
GL foram consideradas de 06 passadas consecutivas de cada uma das diferentes condições de marcha. O cálculo do percentual de
co-contração foi realizado a partir dos valores de envelope linear, de acordo com a equação proposta por Candotti et al. (2009).
A análise estatística foi realizada por meio do software PASW statistics 18.0® (SPSS). Após verificação da normalidade
dos dados, foi utilizado o teste ANOVA Two way para a comparação entre os grupos e as condições de marcha propostas. O nível
de significância foi de p < 0.05.

RESULTADOS

A tabela 1 mostra os valores referentes ao percentual de coativação muscular entre RF/GM, RF/BF, VL/BF e TA/GL na
comparação entre os grupos e entre as condições de marcha propostas.

1Faculdade de Ciências e Tecnologias. Universidade Estadual Paulista
UNESP. Presidente Prudente. SP.Brasil.
2 Instituto de Biociências. Universidade Estadual Paulista
UNESP. Rio Claro. SP. Brasil.
Agência Financiadora: FAPESP.
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Na análise entre grupos, podemos observar que o GIMN apresentaram 16% e 11% maior percentual de co-contração em
relação ao GJ para os músculos RF/BF (p < 0.001) e VL/BF (p = 0.002), respectivamente. Já o GIMR apresentaram valores 7%,
11% e 12% superior ao GJ para os músculos RF/GM (p = 0.002), VL/BF (p = 0.004) e TA/GL (p = 12%), respectivamente. Não
houve diferença para o percentual de coativação muscular entre GIMN e GIMR. Além disso, não foi encontra diferença significativa na comparação entre as condições de marcha proposta e na análise da interação entre grupos X condições.
Tabela 1: Teste ANOVA Two-Way. Comparação dos percentuais de co-contração entre os grupos e as condições de marcha
propostas.

DISCUSSÃO
Nesse estudo observamos que as voluntárias idosas com mobilidade reduzida apresentaram maiores percentuais de coativação muscular para as articulações do joelho e tornozelo em relação as voluntárias idosas com mobilidade normal e jovens.
De acordo com Schmitz et al. (2009) e Nagai et al. (2011), o aumento da coativação muscular nessas articulações durante a marcha pode ser uma estratégia para proporcionar maior estabilidade articular e favorecer a resposta as perturbações que ocorrem
durante o movimento dinâmico. Segundo Hallal et al. (2013), esse aumento da co-contração muscular para compensar o declínio
sensório e motor decorrente do processo de envelhecimento; principalmente na articulação do tornozelo, pode prejudicar a fase
de desprendimento do pé, reduzindo o comprimento do passo e tornando a marcha menos eficiente. Em indivíduos idosos com
mobilidade reduzida a exacerbação da coativação dos músculos antagonistas associado a um padrão de movimento ineficiente
pode causar aumento do gasto metabólico durante a realização de tarefas funcionais, maior predisposição dos idosos a fadiga
precoce, limitação da intensidade e duração das atividades diárias e aumento a probabilidade de ocorrência de quedas [2].

CONCLUSÃO

As voluntárias idosas com mobilidade reduzida apresentaram maiores valores de coativação muscular nas articulações
do joelho e tornozelo. O aumento da co-contração nessas articulações pode resultar em um padrão de marcha menos eficiente e
um maior risco de quedas recorrentes nessa população.

REFERÊNCIAS

1- Rosso AL.; Auchincloss AH.; Michael YL. The urban built environment and mobility in older adults: a comprehensive
review. J Aging Res, 2011.
2- Nagai K.; Yamada M.; Uemura K.; Yamada Y.; Ichihashi N.; Tsuboyama T. Differences in muscle coactivation during
postural control between healthy older and young adults. Arch Gerontol Geriatr. 2011; 53: 338-343.
3- Bock O. Dual-task costs while walking increase in old age for some, but not for other tasks: an experimental study of
healthy young and elderly persons. J NeuroEng Rehabil. 2011; 27: 1-9.
4- Ploutz-Snyder LL.; Manini T.; Ploutz-Snyder RJ.; Wolf DA. Functionally Relevant Thresholds of Quadriceps Femoris
Strength. J Gerontol. 2002; 57: 144-152.
5- Candotti CT; Loss JF; Begatini D; Soares DP; Rocha EK; Oliveira AR; Guimarães ACS. Cocontraction and economy of
triathetes and cyclists at different cadences during cycling motion. J Electromiogr Kinesiol. 2009; 19: 915-921.
6- SCHMITZ A.; SILDER A.; HEIDERSCHEIT B.; MAHONEY J.; THELEN DG. Differences in lower-extremity muscular
activation during walking between healthy older and young adults. J Electromiogr Kinesiol. 2009. 19: 1085-1091.

Página - 72

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 6 • Número 5 • set/out de 2013

A INFLUÊNCIA DA IDADE NA CAPACIDADE
CARDIORESPIRATÓRIA E NA FORÇA MUSCULAR
The influence of age on the capacity cardiorespiratory and muscle strength
Caroline Nogueira da Silva¹; Robison José Quitério¹,²; Alexandre Ricardo Pepe Ambrozin¹.
Palavras chaves: Idosos;Teste de esforço; Força muscular

INTRODUÇÃO
As mudanças decorrentes do envelhecimento podem afetar os sistemas cardiovascular e músculo-esquelético, e prejudicar
a qualidade de vida dos mesmos1. Alterações no sistema cardiorrespiratório podem ser avaliadas por meio do teste de caminhada
de seis minutos (TC6) e do teste de escada (TEsc), que são testes simples, de baixo custo e que submetem o sujeito a diferentes
níveis de esforço2,3. Já as alterações na força muscular periférica podem ser detectadas por meio do teste de hand grip4, sendo
que diminuição da força muscular em idosos pode levar a menor mobilidade física. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar
a condição cardiorrespiratória e a força muscular entre sujeitos idosos e não idosos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (Proc.855/2010), foram avaliados sujeitos maiores de 18 anos, sem história
de angina instável ou infarto do miocárdio ou insuficiência cardíaca ou doença pulmonar obstrutiva crônica, ou alterações que
dificultassem a realização dos testes.
Inicialmente foram feitas as medidas de massa corporal em balança digital (Filizola®) e estatura para calculo do Índice de
Massa Corporal (IMC). Já a força muscular periférica foi feita por meio da avaliação da preensão palmar (Dinamômetro Crown
Manual)4. A força muscular respiratória foi avaliada utilizando manuovacometro (Comercial Médica®) e verificadas a pressão
inspiratória máxima (Pimáx) e pressão expiratória máxima (Pemáx)5. Os sujeitos também foram submetidos a espirometria em
espirometro digital One flow FVC KitFunction System 1070, de acordo com as diretrizes da American Thoracic Association6.
Para o TC6 os sujeitos caminharam em um corredor de 30 metros durante 6 minutos com estímulos verbais padronizados7. E
finalmente, foi realizado o TE em escada à sombra com altura total de 7,36 metros e sujeitos foram orientados a subir o mais
rápido possível3.
Para análise estatística os sujeitos foram divididos em dois grupos de acordo com a idade (acima e abaixo de 60 anos. Os
dados foram submetidos ao Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, os dados paramétricos apresentados em média±desvio
padrão e os não paramétricos em mediana [quartil 25% - quartil 75%]. A comparação das variáveis entre os grupos foi realizada
utilizando o Teste t (paramétrico) ou o Teste de Mann-Whitney (não-paramétrico). Os resultados dos TC6 e dos TE foram comparados por meio do Teste de Kruskal-Wallis com pos-teste de Dunn´s (p<0,05).

Resultados

Foram avaliados 63 sujeitos, sendo 24 com mais que 60 anos (7 homens; 17 mulheres) e 39 com menos de 60 anos (19
homens; 20 mulheres). A força muscular periférica e respiratória, assim como as variáveis espirometricas em litros foram maiores
nos sujeitos mais jovens (Tabela 1).
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* mediana [quartil 25% - quartil 75%]; £ media±desvio padrão; cmH¬2O = centímetros de água; CVF = capacidade vital
forçada; IMC = índice de massa corpórea; Kg = quilo; kgf = kilograma força; L = litros; m = metros; Pemáx = pressão expiratória
máxima; Pimáx = pressão inspiratória máxima; VEF1 = volume expirado forçado no primeiro segundo;
Os resultados dos TC6 foram significativamente menores nos sujeitos com mais de 60 anos (Figura 1) e o tempo no TE
foi significativamente maior (Figura 2).
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Discussão
Os resultados dos TC6 e TE, assim como a força muscular (periférica e respiratória) foram melhores nos sujeitos com menos
de 60 anos da nossa amostra. Estas alterações são decorrentes do processo de envelhecimento e confirmam achados de outros
estudos8,9. Alem disso, muitos idosos são sedentarios o que justificaria os piores resultados nos testes de esforço10.

Conclusão

A função cardiorrespiratória e a força muscular são melhores em sujeitos mais jovens quando comparados a sujeitos idosos.
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USO DA INFORMAÇÃO SENSORIAL ADICIONAL NA
MELHORA DA MOBILIDADE DE IDOSAS COM HISTÓRIA
DE QUEDAS
Use of additional sensory information in the improve of mobility in elderly
with history of falls
Isabela Feitosa de Carvalho¹, Ligia Cristiane Santos Fonseca1,2, Tiago Buso Bortolotto¹,
Melina Galetti Prata¹,², Marcos Eduardo Scheicher¹,²
Palavras chave: Idoso, equilíbrio postural, propriocepção

INTRODUÇÃO
O número de idosos aumenta de modo significativo na sociedade. Atualmente no Brasil ocorre um acréscimo de 3,2% ao
ano no número de pessoas com mais de 60 anos.1 Uma das dificuldades que acompanham os idosos está relacionada ao tempo
de reação no desequilíbrio, pois demoram mais tempo para recuperar o equilíbrio postural após uma perturbação da superfície de
suporte.2,3 A informação sensorial interfere na ação motora relacionada ao controle postural, simultaneamente, as ações motoras
influenciam no resultado da informação sensorial.4-6 Com isso, é possível empregar a manipulação de um estímulo sensorial na
área da reabilitação, aplicado na diminuição da oscilação corporal e aprimoramento do controle corporal. Pesquisas devem ser
realizadas para investigar os efeitos de diversos tipos de manipulação sensorial adicional, como por exemplo, o uso da bandagem
infrapatelar, visto ser este um caminho para diminuir déficits sensoriais. O objetivo do presente estudo foi investigar o efeito da
utilização de informação sensorial adicional na mobilidade de idosos com história de quedas.

METODOLOGIA
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da FFC/UNESP pelo protocolo 0686/2013. Foram avaliadas 20 idosas não
institucionalizadas, residentes na cidade de Marília-SP, com idade de 60 anos e mais, com história auto-referida de queda nos
12 meses anteriores a data da avaliação. A mobilidade funcional foi avaliada por meio do teste Time Up and Go (TUG) em 2
condições sensoriais: 1) condição de informação normal, ou seja, sem a inclusão de informação sensorial adicional; 2) condição
de inclusão de informação sensorial adicional, onde foi afixada à pele da participante uma bandagem infrapatelar adesiva, com
uma largura de 2 cm, bilateralmente. Após verificação da normalidade e homogeneidade dos dados foi adotado o Teste T Pareado
para comparação das variáveis, com p<0,05.

RESULTADOS
A média de idade dos participantes foi de 69,5 +/-5, anos. O MEEM mostrou média de 25,9+/3,3, com 2,7 quedas/participante. Da amostra de 20 idosas caidoras, 50% relataram que as quedas ocorreram mais de uma vez no último ano. Todas as
participantes faziam uso de medicação e 80% utilizavam mais de um tipo de medicamento ao dia.
Na Figura 1 podemos observar a comparação dos valores do TUG com e sem o uso da bandagem.
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DISCUSSÃO
Uma das alterações conseqüentes do envelhecimento do sistema músculo-esquelético é a diminuição da propriocepção
articular. A literatura indica que a informação sensorial interfere na realização de ações motoras relacionadas ao controle postural
e, simultaneamente, essas ações motoras influenciam a obtenção de informação sensorial.6,7 Os resultados do estudo mostraram
diminuição do tempo médio do TUG de 14,9 segundos para 13,7 segundos (p = 0,0001), sugerindo que o uso de informação
sensorial adicional em idosos caidores promove melhora na mobilidade. Segundo Schoene8 o TUG é amplamente recomendado
como preditor de risco de quedas em idosos, pois identifica déficit de equilíbrio e marcha. Sendo assim, valores menores do seu
escore indicam melhor mobilidade funcional, melhor equilíbrio, maior velocidade de marcha e, portanto, menor risco de cair.

CONCLUSÃO
O estudo mostra que o uso de uma informação sensorial adicional (bandagem infrapatelar) pode melhorar a mobilidade,
com consequente diminuição do risco de quedas.
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ANÁLISE DOS ARCOS PLANTARES DE IDOSOS COM
PÉ DIABÉTICO SUBMETIDOS A UM PROGRAMA DE
FISIOTERAPIA
Analysis of arches plantar of elderly with diabetic foot applied physical
therapy program.
Isadora Teixeira Martins¹, Paulo Roberto Rocha Júnior², Bruna Mastroldi dos Santos³.
Palavras-Chave: Envelhecimento, diabetes mellitus tipo II e pé diabético.

Introdução
O envelhecimento, processo natural de redução da capacidade funcional¹ é marcado por alterações fisiológicas importantes,
sendo de suma importância bons hábitos alimentares e estilo de vida, considerando que ambos são determinantes para o desencadeamento do Diabetes Mellitus tipo II2, uma doença metabólica crônica, grave e com múltiplas complicações. Dentre elas,
destacamos a neuropatia periférica, ou seja, dano ao sistema nervoso periférico sensitivo que quando associada a uma isquemia,
ulceração e/ou infecção caracteriza-se como “pé diabético”3, demostrando redução progressiva da sensibilidade, percepção da
pressão e da temperatura e ocasionando variadas consequências de saúde ao indivíduo acometido4,5. Neste contexto, a fisioterapia
pode contribuir na reabilitação destes pacientes, por meio do treinamento proprioceptivo adequado, favorecendo a eficácia do
movimento, a recuperação da percepção plantar (motora e sensitiva) e, consequentemente, a melhora do controle postural. Desta
maneira, o objetivo deste estudo foi analisar o efeito de um protocolo fisioterapêutico estruturado de propriocepção nos arcos
plantares de um grupo de idosos diabéticos.

Metodologia
Ensaio clínico descritivo de sujeitos diabéticos, aprovado pelo comite de ética em pesquisa, realizado em uma unidade de
Estratégia de Saúde da Família, em Assis/SP. Os critérios de inclusão foram: sujeitos independentes funcionalmente, com diagnóstico médico de DM tipo II, acima de 60 anos, ambos os sexos, com disponibilidade de horário para o programa de reabilitação,
sendo voluntário conforme o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para análise dos arcos plantares utilizou-se fotoposdoscopia com identificação dos sujeitos, utilizando-se um podoscópio, câmera fotográfica digital sobre um tripé (distância de 24
cm e uma altura de 45 cm do solo) e fita métrica6, sendo as imagens arquivadas e comparados os resultados pré e pós programa
de reabilitação, utilizando-se o programa Auto Cad 2011®, os dados em banco de Excel® e os resultados comparados por meio
de teste não paramétrico, considerando-se um nível de 5% de significância (p<0,05).
O treinamento proprioceptivo teve
duração de 5 semanas, com duração de 50 minutos por sessão e 3 sessões semanais. Ressaltamos ainda que o protocolo utilizado
foi submetido a três juízes distintos para suas respectivas avaliações e adaptações, sendo constituído por um circuito de 7 estações,
com um tempo de permanência de 2 minutos por estação, ritmado por músicas lentas e rápidas. O protocolo dividiu-se da seguinte
maneira: a) aquecimento com caminhada branda e alongamentos musculares globais (15 minutos), b) treinamento proprioceptivo
com a finalidade de proporcionar a estimulação sensorial da superfície plantar (30 minutos), c) relaxamento (10 minutos).

Resultados
Participaram deste estudo três (n=03) sujeitos do sexo feminino: S1 com 76 anos, pé cavo antes e após tratamento, S2 com
60 anos, pé normal antes e após tratamento, e S3 com 65 anos de idade, pé normal antes e após tratamento. Comparando os arcos
plantares dos sujeitos verificou-se diferenças entre S1 e S2 (p=0,014), bem como S1 e S3 (p=0,014), enquanto que S2 e S3 são
parecidos (p=0,057).
1. Fisioterapeuta, pós graduanda na Faculdade de Ciências e Tecnologia
UNESP. Presidente Prudente, São Paulo, Brasil.
2. Fisioterapeuta, Doutor. Docente na Universidade Paulista do Departamento de
Fisioterapia, Campus Assis/SP. Docente na Faculdade Adamantinense Integrada do
Departamento de Fisioterapia e Gerontologia, Adamantina/SP.
3. Fisioterapeuta, Especialista em Fisioterapia Geriátrica pela Universidade Federal de
São Carlos – UFSCar. Fisioterapeuta Supervisora em Saúde Coletiva no Departamento
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Quanto a análise do arco plantar após o protocolo de reabilitação, observamos que somente S3 apresentou melhora em
ambos os arcos plantares (p=0,343), evidenciando-se o arco plantar direito. Já o S1 apresentou sutis diminuição no arco plantar
direito e esquerdo (p=0,557) e o S2 apresentou melhora somente no arco plantar esquerdo (p=0,447), conforme figura 1.

Gráfico 01. Resultados pré e pós reabilitação proprioceptiva, por sujeitos, dos graus do arco plantar direito e esquerdo.

Discussões
Foram observadas alterações nos arcos plantares em todos após a realização do protocolo, o S1 em arco plantar direito e
esquerdo em região de istmo plantar não apresentou modificações, mas em região de retropé em ambos os pés observou-se um
aumento de contato. O S2, foi observado uma redução do contato em região do istmo plantar em pé direito, aumento de contato
em região do istmo plantar no pé esquerdo e também em região de retropé em ambos arcos plantares. O S3, foi observado um
aumento de contato na região do istmo plantar em pé direito, diminuição de contato na região do istmo plantar em pé esquerdo,
em região de retropé em ambos os pés teve uma redução de contato, mas porém não apresentaram alterações na classificação dos
arcos plantares.
Os impulsos proprioceptivos atingem o córtex cerebral e permitem o indivíduo ter percepção corporal, sendo responsáveis
pelo sentido de posição e de movimento. Essas alterações se devem aos estímulos mecânicos e principalmente os estímulos proprioceptivos7. Portanto com um treinamento proprioceptivo regular, estará aumentando a dinâmica do controle postural, obtendo
assim ótimos benefícios para o equilíbrio postural e respostas somatosensoriais8.
Quando se trata de estudos em seres humanos, é extremamente complicado incluir voluntários, apresentando dificuldades
para mantê-los no programa, por motivos como a necessidade da presença contínua, a própria doença, o sedentarismo e a falta
de informação em relação às complicações do Diabetes Mellitus tipo II.

Conclusão
Demostrou-se por meio deste estudo que os exercícios de reabilitação proprioceptiva influem sobre as disposições dos pés,
sendo benéfico aos pacientes com pé diabético.
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ANÁLISE DO ESTADO COGNITIVO DE IDOSOS
PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE FISIOTERAPIA
PREVENTIVA
Analysis of the cognitive status of elderly participants of a program of
preventive physiotherapy
Vinícius Gustavo Gimenes Turato¹; Regina Celi Trindade Camargo¹; Juliana Rosini da Silva¹;
Letícia Costa Ribeiro¹; Claudia Regina Sgobbi Faria¹.
Palavras-chave: Idoso, exercício e cognição

INTRODUÇÃO
Durante o processo de envelhecimento, pode ocorrer redução da função cognitiva, principalmente em pessoas acima de
60 anos de idade. Esta constatação subjetiva é bastante comum, uma vez que os idosos, em geral, se queixam de dificuldades
com a memória e outras habilidades cognitivas, particularmente quando comparam o desempenho atual com o do passado 1, 2.
No entanto, há evidências na literatura de que o exercício físico pode influenciar de forma positiva a função cognitiva de
idosos. Antunes et al. (2006) e Rolland et al. (2007) encontraram vários achados que evidenciaram melhora das funções cognitivas
de pessoas idosas, com a prática de exercícios 3, 4.
Considerando-se, então, que a população de idosos está aumentando e, que o declínio da função cognitiva é conseqüência
natural do processo de envelhecimento, este estudo teve por objetivo avaliar os efeitos do exercício físico sobre a função cognitiva
de idosos após um programa de fisioterapia com enfoque em exercícios físicos regulares e supervisionados.

METODOLOGIA
Estudo retrospectivo, que contou com a participação de quarenta e três indivíduos de ambos os sexos, idade entre 60 e 90
anos, integrantes do programa fisioterapêutico preventivo aos efeitos deletérios da terceira idade da FCT/UNESP. A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (protocolo 51910). Este apresenta freqüência semanal de três sessões com duração
de uma hora cada. Os idosos inclusos apresentavam vínculo de pelo menos seis meses com o programa e foram avaliados em
dois momentos, antes e após doze meses de intervenção.
A função cognitiva foi avaliada pelo Mini-Exame do Estado Mental (MEEM). O MEEM é um instrumento composto por
30 itens, sendo que, seu resultado varia de 0 a 30 pontos 5.
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RESULTADOS
Tabela 1. Caracterização da amostra quanto à idade e o IMC, expressos em valores de média e desvio-padrão.

Como o nível de escolaridade possui relação direta com o resultado do MEEM, na Figura 1, os indivíduos foram alocados
em diferentes graus de ensino, de acordo com seus níveis de formação. Os valores dos resultados do MEEM, pré (27,3 ± 2,8)
e pós (27,2 ± 2,7), estão apresentados na Figura 2. Não houve diferença estatística significante entre os momentos (p > 0,05).

DISCUSSÃO
No presente estudo não foi observada diferença estatística significante entre os momentos de avaliação. Dessa forma, houve
manutenção do resultado do MEEM após doze meses de prática de exercício físico, sugerindo preservação da função cognitiva
no decorrer desse período. Borges et al. (2009) concluíram que o exercício físico está associado a melhora de déficits cognitivos
para idosos que participaram assiduamente de um protocolo de exercícios físicos 6.
Contudo, em estudo realizado por Banhato et al. (2009), apesar de os idosos ativos terem obtido resultados significantemente mais altos em relação aos idosos sedentários, quando o efeito da escolaridade foi controlado não se verificou diferença
entre os grupos. Sabe-se que, segundo a literatura, a escolarização está associada à cognição, uma vez que quanto menor é a
escolaridade, pior é o desempenho cognitivo 7.
Houve dificuldade no estudo, quanto ao fato de o MEEM ser um instrumento global da função cognitiva, podendo não
possuir sensibilidade adequada para mensurar a influência do exercício. Outra limitação está relacionada à ausência de um grupo
controle, o que não permite afirmar categoricamente que os resultados encontrados sejam em decorrência da intervenção.

CONCLUSÃO
O programa de fisioterapia com enfoque na prática de exercícios físicos regulares e supervisionados pode ser eficaz na
manutenção da função cognitiva de idosos.
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CORRELAÇÃO ENTRE TESTES DE FLEXIBILIDADE PARA
OS MÚSCULOS ISQUIOCRURAIS EM IDOSAS.
Correlation between tests for flexibility isquiocrurais muscles in elderly.
Beatriz Mendes Tozim¹, Mariana Giglio Furlanetto, Daniele Moraes de Lorenzo,
Mary Hellen Morcelli¹, Marcelo Tavella Navega²
Palavras Chaves: Flexibilidade, idoso, teste.

INTRODUÇÃO
O envelhecimento é caracterizado pela redução na eficácia das habilidades motoras, dentre elas, perda de flexibilidade1. A
perda da flexibilidade dos músculos isquiocrurais leva a limitações da marcha, problemas lombares e osteomusculares2.
A flexibilidade dos músculos isquiocrurais pode ser medida pelo teste de Sentar e Alcançar (TSA)3 e a Biofotogrametria da
avaliação do Ângulo Poplíteo4. O TSA tem a função de medir a flexibilidade tanto dos músculos isquiocrurais quanto da região
lombar3 e a avaliação biofotogramétrica do Ângulo poplíteo mede a flexibilidade dos músculos isquiocrurais 4,5.
A literatura científica não apresenta dados consistentes sobre a concordância dessas formas de avaliação para os músculos
isquiocrurais. Com isso o presente estudo tem o objetivo de analisar a correlação entre o TSA e o ângulo poplíteo usado para
avaliar a flexibilidade dos músculos isquiocrurais nos idosos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Tratou-se de um estudo transversal, observacional realizado com 39 idosas (66,26±3,83 anos) comunitárias, hígidas. Foi
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (protocolo nº 0077/2011), e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. A
avaliação foi composta pelo teste Sentar e Alcançar e a Biofotogrametria para a Avaliação do Ângulo Poplíteo de ambos os joelhos.
- Teste de sentar e alcançar (TSA): realiza-se utilizando o banco de Wells onde é solicitado ao participante realizar a maior
flexão de tronco com os pés em contato com a face anterior do banco, onde é realizada 3 medidas e utilizando o melhor valor
entre elas1.
- Biofotogrametria para a avaliação Ângulo Poplíteo: realiza-se a partir da marcação de três pontos que são: trocanter maior
do fêmur, cabeça da fíbula e no maléolo lateral. A câmera digital foi posicionada há dois metros, centralizada na direção do joelho
da voluntária, a qual esteve posicionada inicialmente em decúbito dorsal sob uma prancha de madeira, a qual estabilização membro
avaliado em 90° de flexão de quadril e joelho. O membro contralateral também foi posicionado sobre a prancha com a articulação
do joelho e quadril em completa extensão. O examinador realiza, passivamente, a maior extensão possível de joelho do membro
avaliado até que a voluntária verbalizasse desconforto provocado pelo encurtamento muscular ao fim do posicionamento foi
realizado o registro fotográfico. A análise fotográfica foi realizada utilizando o Software AutoCAD 2010®, onde foram traçadas
retas (trocanter maior do fêmur em direção a cabeça da fíbula e maléolo lateral em direção a cabeça da fíbula), formando assim
medida aritmética angular denominada como medida do Ângulo Poplíteo4,5.
Após verificação da normalidade e homogeneidade dos dados pelo teste de Shapiro- Wilk, realizou-se a correlação dos
dados por meio da aplicação do coeficiente de correlação de Spearmam, com nível de significância de 5% (p≤0,05).
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RESULTADOS
Observou correlação positiva entre o TSA e o ângulo poplíteo, tanto do membro direito (r=0,4690; p=0,0026), quanto
do membro esquerdo (r= 0,3604, p=0,0241). Ao comparar os ângulos poplíteos dos membros direito e esquerdo, foi observado
correlação significativa (r= 0,7031, p<0,0001).

DISCUSSÃO
O estudo analisou se existia concordância na avaliação da flexibilidade dos músculos isquiocrurais medidos pelo TSA e
pela Biofotogrametria da avaliação do Ângulo Poplíteo de ambos os joelhos. Os resultados apontam correlação positiva moderada
entre o TSA e o Ângulo poplíteo dos dois joelhos, com isso mostrando que ambos os testes podem ser utilizados para a avaliação
da flexibilidade dos músculos isquiocrurais em idosos. Quanto à correlação entre à analise da biofotogrametria do ângulo poplíteo
direito e esquerdo mostrou-se positiva e forte, ou seja, a flexibilidade entre ambos os membros são semelhantes em idosos.
Em estudo realizado por Atamaz et al.6 verificou a confiabilidade entre testes de flexibilidade do músculo isquiocrurais
(ângulo poplíteo, teste sentar e alcaçar, dedo ao chão e o teste sentar e alcançar modificado) e o resultado apontou que todos os
testes foram confiáveis, e dentre eles o mais confiável foi o ângulo poplíteo. No nosso estudo analisou a correlação entre dois
destes testes e o resultado apontou que ambos os testes podem ser realizados.

CONCLUSÃO
Os testes utilizados para avaliação de flexibilidade em idosas mostraram correlação, o que indica que tanto o TSA quanto
o ângulo poplíteo podem ser utilizados para avaliação dos músculos isquiocrurais. Além disso, observou-se que a flexibilidade
de ambos os membros são semelhantes.
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INFLUÊNCIA DO FORTALECIMENTO MUSCULAR
NA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE INDIVÍDUOS
PARKINSONIANOS
Influence of Muscular Strengthening the Functional Independence of
Individuals with Parkinson’s

Ana Márcia dos Santos António1, Flavia Cristina Bertoldi2, Flavia Roberta Faganello Navega2
Palavras-chaves: Doença de Parkinson, Independência Funcional, Força muscular.

Introdução
Estudos têm demonstrado redução da força muscular (FM) em indivíduos com a DP quando comparados a indivíduos sem a
doença. Diversos estudos sugerem que o aumento de FM em indivíduos com DP pode trazer melhora funcional para o individuo.
Sendo assim, nosso estudo tem como objetivo analisar a influência do FM na Independência Funcional (IF), na força de membros
inferiores (F-MMII) e na força de preensão palmar (FPP) de indivíduos com DP, e verificar se há correlação entre as variáveis.

Método
Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (protocolo nº 0479/2012). Fizeram parte desse estudo 10
pacientes (69,3±-8,3 anos), com o diagnóstico médico de DP de ambos os gêneros. Foi realizada a avaliação da FPP, o teste de
sentar e levantar cinco vezes consecutiva, e aplicação do questionário sobre Medida de IF (MIF) e foi realizado o teste de 1 RM.
O programa de atividade física foi realizado 2X por semana, por 12 semanas, com sessões de uma 1h de duração. Os exercícios
foram realizados em cadeia cinética aberta com o uso de aparelhos de mecanoterapia. Na primeira, segunda e terceira quinzenas
os voluntários treinaram com 30%, 40% e 50% da carga alcançada no teste de 1-RM, respectivamente. Nas semanas subsequentes,
a carga trabalhada foi de 60% da 1-RM.

Resultados
A Tabela I mostra os resultados obtidos nas avaliações e reavaliações da independência funcional (MIF), do teste de força
de MMII, e da FPP da mão dominante e não dominante. Podemos observar melhora significativa (p>0,05) em todas as variáveis
analisadas. O teste de sentar e levantar 5 vezes apresentou correlação negativa com a MIF (Spearman r=-0,53 p=0,02), ou seja,
quanto menor o tempo para a realização do teste de sentar e levantar, maior a pontuação da MIF, sugerindo que quanto maior
força em MMII melhor a independência funcional dos indivíduos. As demais variáveis não apresentaram correlação significativa
(Tabela II). A tabela III mostra o resultado do teste de 1 RM da avaliação inicial e da reavaliação final. Podemos observar que
houve aumento significativo de força para todos os grupos musculares trabalhados.
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Tabela I. Resultados das avaliações antes e após treinamento resistido da força de preensão Palmar, força dos membros inferiores e da
independência funcional. Valores apresentados em Média ± desvio-padrão da média. Análise – Teste de Wilcoxon.

Tabela II: Resultado da análise da correlação entre as variáveis analisadas no estudo. Teste de correlação de Spearman, nível de
significância considerado p<0,05.

Tabela III- Valores em quilograma no teste de 1 RM. Valores apresentados em média ± desvio padrão. * Teste t de Student p≤ 0,05.

Discussão
Em nosso estudo podemos verificar que o treinamento resistido proposto proporcionou aumento de força muscular em
todos os grupos musculares treinados, acarretando diminuição do tempo de execução no teste de sentar e levantar cinco vezes
(p=0,01) o que evidencia a melhora na força de MMII, e melhora da Independência Funcional (p=0,007). Verificamos também,
correlação negativa entre o teste de sentar e levantar e a pontuação da MIF, o que indica que, quanto maior a força de MMII,
maior a independência funcional. Lopes et al., verificou melhora da força muscular dos músculos peitoral, bíceps braquial e
tríceps braquial, abdutores e adutor de quadril e flexores e extensores de joelho em 11 indivíduos com a DP após 17 semanas
de treinamento físico (Lopes et al., 2006). Estudos que realizaram fortalecimento muscular em associação a outros exercícios
terapêuticos, também apontaram a importância do fortalecimento para a melhora da independia funcional em indivíduos com DP.
Paula et al., e colaboradores relataram melhora no equilíbrio e na independência funcional de indivíduos com DP após realização
de um programa composto por treinamento resistido realizado por 12 semanas (Paula et al., 2011).
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Conclusão
Podemos concluir que o treinamento resistido proposto proporcionou aumento de força de membros inferiores e FPP, e
melhora Independência Funcional dos indivíduos com DP. E quanto maior a força dos membros inferiores melhor é a independência funcional dos indivíduos.
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ANÁLISE DA MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA EM
MULHERES SAUDÁVEIS SUBMETIDAS AO EXERCÍCIO
COM HASTE OSCILATÓRIA
Analysis of cardiac autonomic modulation in healthy women submitted to
exercise with oscillatory pole
Ana Márcia dos Santos António¹, Marco Aurélio Cardoso¹, Marcelo Tavela Navega¹,
Luiz C. Abreu², Marcelo T. Navega³, Vitor E. Valenti¹

Palavras-chaves: Sistema nervoso Autonômico, variabilidade da freqüência cardíaca, exercício isométrico, haste oscilatória.

Introdução
Durante o exercício físico são necessários ajustes rápidos produzidos por meio da atuação do sistema nervoso autônomo
sobre o coração para manter a homeostase (1). As hastes oscilatórias são equipamentos de intervenção que permitem contrações
musculares isométricas excêntricas, gerada pela co-contração dos grupos musculares do membro superior. Sendo assim, o objetivo do estudo é avaliar os efeitos agudos do exercício isométrico com a haste oscilatória sobre a modulação autonômica cardíaca
em mulheres saudáveis.

Método
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (protocolo nº 0554/2012). Foram analisadas 18 mulheres saudáveis. Dias anteriores ao teste cada voluntária receberam orientações de não ingerirem bebidas alcoólicas e cafeína nas 24 horas
anteriores à avaliação. Para o exercício isométrico foi usada uma haste oscilatória (Flexibar®), que foi oscilada por meio das
contrações isométricas dos músculos dos membros superiores no plano sagital, com duração de 15 segundos com 60 segundos
de repouso entre cada, uma série de três repetições. A haste foi oscilada a uma freqüência de 5Hz, e a freqüência de oscilação da
haste foi garantida por meio de estímulos sonoros de um metrônomo (Metronome Quartz®) calibrado em 300 bpm. A intensidade
da contração isométrica não foi pré-determinada, ou seja, as voluntárias teriam que manter a contração para oscilar a haste por
15 segundos. O registro da frequência cardíaca e dos intervalos R-R foi usado o receptor de frequência cardíaca Polar RS800CX
(Polar Electro, Finlândia), e os dados foram captados por um período de 5 minutos em repouso na posição sentada, e no 0-20
min, 20-40 min e 40-60 min após a realização do exercício sentada. Os dados foram analisados a partir dos índices do domínio
do tempo e da frequência. Os resultados foram inicialmente submetidos ao teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos
dados. Os resultados referentes ao repouso e recuperação foram avaliados pelo teste de ANOVA para medidas repetidas seguido
pelo pós-teste de Bonferroni para distribuições paramétricas e para distribuições não-paramétricas foi aplicado o teste de Friedman
seguido pelo pós-teste de Dunn’s. O nível de significância considerado foi p≤0,05.

Resultados
Na tabela I, estão expressos os valores de idade, características antropométricas, frequência cardíaca, pressão arterial. Na
tabela II, observamos que os índices RMSSD e HF reduziram após o exercício.
1. Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, Faculdade de Ciências e Tecnologia,
UNESP, Presidente Prudente, SP,Brasil.
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Tabela I. Valores de idade, características antropométricas, frequência cardíaca (FC) de repouso, pressão arterial sistólica (PAS), pressão
arterial diastólica (PAD) de repouso das voluntárias ( n= 18), expressos em média e desvio padrão.

Tabela II: Valores da FC, PAS, PAD, e dos índices no domínio do tempo e da frequência durante o repouso, exercício e recuperação
apresentados em média e desvio padrão. SDNN: desvio-padrão dos intervalos RR normais a normais; pNN50: porcentagem de intervalos RR adjacentes com diferença de duração maior que 50ms; RMSSD: raiz quadrada da média das diferenças entre intervalos RR
normais adjacentes, em um intervalo de tempo ,LF: baixa freqüência; HF: alta freqüência; LF / HF: relação baixa frequência e alta
freqüência dos intervalos R-R em milissegundos. * Teste t de Student p≤ 0,05.

Discussão
O presente estudo verificou os efeitos agudos do exercício isométrico com a haste oscilatória sobre a modulação autonômica
cardíaca. Observou-se retirada vagal durante o exercício e retorno do mesmo nos primeiros segundos de recuperação, assim como
aumento da frequência cardíaca nos primeiros minutos de recuperação o que implica o aumento na atividade do sistema nervoso
simpático e diminuição da atividade vagal. Nossos achados forma semelhantes com um estudo anterior (2) que constatou redução
da modulação simpática minutos após o exercícios isométricos. Nossos achados indicam boa adaptação autonômica cardíaca neste
tipo de exercício o que sugere a possibilidade da prescrição de exercícios isométricos no programa de reabilitação cardiovascular
(fase III), em pacientes de baixo risco, com boa capacidade funcional, hipertensão arterial controlada.

Conclusão
Houve aumento da modulação cardíaca vagal minutos após o exercício com a haste oscilatória.
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A ACUPUNTURA NA VISÃO DOS ESTUDANTES DE
FISIOTERAPIA DA UNESP - MARÍLIA
Acupuncture in a vision of students of physiotherapy UNESP - Marília
Flora Tolentino¹; Marcelo Tavella Navega¹

Palavras-chaves: Sistema nervoso Autonômico, variabilidade da freqüência cardíaca, exercício isométrico, haste oscilatória.

INTRODUÇÃO
O acesso ao ensino da acupuntura, uma das técnicas da Medicina Tradicional Chinesa mais conhecida e praticada atualmente
no Brasil, iniciou-se na década de 50 no país, quando o fisioterapeuta Friedrich Spaeth fundou a Sociedade Brasileira de Acupuntura
e Medicina Oriental, possibilitando que profissionais de diversas áreas tomassem conhecimento da prática.¹ Em 1985, o Conselho
Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) reconheceu o exercício da acupuntura para fisioterapeutas formados
em cursos específicos da área, tornando-se o primeiro Conselho no país a possuir regulamentação legal da prática dentro de uma
profissão;² e em 2006, o Conselho Nacional de Saúde amparou essa ação, regulamentamento a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, aprovada pelo Ministério da Saúde, que garantiu a realização de acupuntura pelo SUS por diversos
profissionais, dentre eles, o fisioterapeuta.³ Apesar de todas essas prerrogativas, a polêmica em torno da definição profissional
da prática ocorre desde o surgimento do Projeto de lei chamado Ato Médico, o qual incluía como atribuições exclusivamente
médicas os procedimentos invasivos, o que restringiria a prática da acupuntura somente a estes profissionais. No ano de 2013,
diversas decisões judiciais foram favoráveis à manutenção da atuação multiprofissional da técnica. Diante de toda a trajetória
da acupuntura em nosso país e de sua estreita relação com a fisioterapia, o objetivo do trabalho foi identificar a percepção, as
experiências com acupuntura e o conhecimento sobre a área entre os estudantes de fisioterapia. Foram encontrados na literatura
científica estudos relacionados à percepção da acupuntura, contudo, abordando estudantes e profissionais de outras classes, não
incluindo fisioterapeutas, demonstrando dessa forma, a escassa literatura referente ao tema e a importância da presente pesquisa.

METODOLOGIA
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa n° 0568/2012. Os participantes da pesquisa foram estudantes
do 1° ao 4° ano do curso de fisioterapia da UNESP - Marília. O instrumento utilizado para coleta de dados foi um questionário
estruturado elaborado pela pesquisadora, composto por questões fechadas de múltipla escolha baseadas em dados da literatura.O
questionário apresentou questões alternativas referentes à acupuntura, no que tange aos itens: percepção, experiências e conhecimento da acupuntura pelos estudantes. Sua aplicação foi feita em grupo, com preenchimento individual e a coleta foi realizada
no próprio campus. Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística através do programa Microsoft Excel® e apresentados em valores absolutos e porcentagens.

RESULTADOS
Participaram da pesquisa 134 estudantes, o que representa 83,7% da população, com média de idade de 20 anos e 77,6%
sendo composta por mulheres. Acerca da percepção, experiências e conhecimento sobre acupuntura, os resultados encontram-se
nas tabelas 1, 2 e 3:

1. Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual Paulista
UNESP. Marília. SP. Brasil
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Tabela 1- Questões 3 e 6 do questionário sobre a percepção da acupuntura pelos estudantes

Tabela 2- Questões 2, 4 e 5 do questionário sobre a experiência com acupuntura dos estudantes

Tabela 3- Questões 12 e 14 do questionário relacionados ao conhecimento da acupuntura pelos estudantes

DISCUSSÃO
Acerca da experiência dos estudantes com a acupuntura, verifica-se que a porcentagem é baixa tanto em relação a alguma vez
já ter se submetido à técnica, quanto à procura de um estudo mais aprofundado no tema; contudo, esse fato não foi impedimento
para demonstrar a posição favorável à realização de tratamentos com medicinas alternativas/acupuntura, corroborando com estudo
realizado com 2123 estudantes de medicina da Europa e dos Estados Unidos, que revelou um posicionamento positivo em relação
a esse tipo de tratamento.Sobre o conhecimento em acupuntura, pode-se notar que uma parcela considerável dos estudantes não
sabia que a acupuntura é uma especialidade do fisioterapeuta, e poucos responderam corretamente ao dizer que apenas profissionais da área de saúde podiam aplicar a técnica, quando na realidade qualquer pessoa com ensino médio pode cursar e atuar com
a acupuntura. Isso possivelmente se deve ao fato da falta de informações seguras e da difícil compreensão em torno da prática,
que ainda não possui no país regulamentação como profissão, mas somente como um exercício profissional.

CONCLUSÃO
Pode-se concluir que os estudantes de fisioterapia da UNESP - Marília demonstraram ter uma visão benéfica das práticas
de medicina alternativa/acupuntura mesmo tendo tido pouca experiência prática ou teórica da acupuntura e que existe falta de
conhecimento em relação a algumas questões sobre esta técnica e de sua relação com a fisioterapia.
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ATIVAÇÃO ELETROMIOGRÁFICA DOS MÚSCULOS DO
TRONCO DURANTE EXERCÍCIOS REALIZADOS COM
HASTE OSCILATÓRIA:
UMA ANÁLISE DO EFEITO DE DIFERENTES POSTURAS
Electromyographic activation of trunk muscles during exercises performed
with oscillatory pole:
ananalysis of the effect of different postures
Luis Renato Garcia Martinez Martins¹, Nise Ribeiro Marques¹, Juliana Rodrigues Soares Ruzene¹,
Marcelo Tavella Navega¹,
Palavras chave: Eletromiografia, Dor lombar, Cinesioterapia.

INTRODUÇÃO
Para o tratamento da dor lombar inespecífica a prescrição de exercícios deve priorizar a ativação dos músculos estabilizadores
do tronco. Entre as diversas técnicas de exercícios propostas para promover a contração da musculatura estabilizadora lombar
estão os exercícios com haste oscilatória (MARQUES et al., 2011). Contudo, ainda são escassos os estudos que investigaram o
efeito deste tipo de exercício sobre o padrão de recrutamento dos músculos estabilizadores do tronco (ANDERS, WENZEL e
SCHOLLE, 2008).
Este trabalho tem o objetivo de comparar a ativação eletromiográfica dos músculos do tronco durante a execução de exercícios com haste oscilatória em duas diferentes posturas da pelve (neutra e retrovertida) em mulheres jovens.

MÉTODOS
Vinte mulheres, sedentárias, com idade de 21,3 ± 2,2 anos, massa corporal de 59,6 ± 5,1kg, estatura de 1,68 ± 0,07 m e
índice de massa corporal de 24,9 ± 1,3 kg.m-², recrutadas em uma população universitária participaram deste estudo. O estudo
foi aprovado em comitê de ética (parecer número 0616/2012).
A coleta de dados foi realizada em um único dia. Inicialmente, as voluntárias foram familiarizadas com a realização do
exercício em duas posturas: postura neutra da pelve, e postura com retroversão da pelve e semiflexão de joelho. Em seguida, o
mesmo exercício foi realizado para coleta dos sinais eletromiográficos (EMG). Cada execução do exercício foi realizada por 15
segundos com intervalo de um minuto de descanso entre cada. Os sinais EMG foram coletados bilateralmente, sobre os músculos:
multifído (MU), oblíquo interno (OI), iliocostal lombar (IL) e reto abdominal (RA). A frequência de amostragem foi ajustada em
2000Hz e eletrodos de superfície de Ag/AgCl com área de captação de 1cm². Os sinais EMG foram processados com a utilização
de um filtro passa-banda de 20-500 Hz e, para criação de envelope linear, os sinais EMG forma retificados e suavizados com filtro
passa baixa de 4ª ordem com frequência de corte de 6 Hz. A ativação muscular foi calculada pela média dos valores do envelope
linear de cada músculo e, a média foi normalizada pelo pico de ativação durante o exercício.
Foi utilizado o teste de análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas, considerando como variáveis dependentes:
músculos, lados e posturas e como variável independente a ativação eletromiográfica. Quando encontrada interação entre fatores
foi utilizado o teste post hoc de Bonferroni. O nível de significância foi ajustado em p<0,05.
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RESULTADOS
Foi encontrada diferença significativa na interação entre músculos e posturas (F =5,18 p = 0,003).Assim, a ativação do IL foi
7,93% maior na postura neutra em relação à postura retrovertida (p = 0.055)e a ativação do OI foi 13,62% na postura retrovertida
em relação à postura neutra (p =0.002).
Figura 1. Média e desvio padrão da ativação dos músculos do tronco durante os exercícios. IL= Iliocostal lombar, MU= multifídos, RA=
reto abdominal e OI= oblíquo interno.

DISCUSSÃO
A maior ativação do músculo OI na postura com retroversão pélvica pode estar relacionada a menor estabilidade da pelve
nessa condição. Essa menor estabilidade pode ocorrer, pois os músculos flexores do quadril, tal como o iliocostal lombar, encontra-se em condição de alongamento o que desfavorece sua capacidade de gerar força e estabilizar o quadril durante o exercício com
haste oscilatória.

CONCLUSÕES
De acordo com os resultados a postura com retroversão da pelve favorece a ativação do músculo OI, estabilizador da coluna,
em relação à postura neutra. Este achado pode contribuir para a prescrição de exercícios com haste oscilatória mais específicos
para a musculatura estabilizadora do tronco.
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ANÁLISE DAS FREQUÊNCIAS E AMPLITUDE DAS ONDAS
MECÂNICAS GERADAS PELO “DIOTTIX” EM PACIENTES
SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA
Analysis of the frequency and amplitude of mechanical waves generated by
‘diottix’ in patients under mechanical ventilation

Franciele Eredia Albanez Kessa¹, Paula Lopes Rojo², Roberta Munhoz Manzano¹,
Robison José Quitério1,3, Alexandre Ricardo Pepe Ambrozin¹
Palavras-chave: higienização brônquica, ventilação mecânica, terapia respiratória.

INTRODUÇÃO
A vibração é utilizada fisioterapia respiratória como recurso para mobilizar as secreções pulmonares, acreditasse que a
frequência de vibração deve estar entre 3 e 25 Hz1. A vibração pode ser utilizada em paciente que necessitam de repouso prolongado e de ventilação mecânica (VM) pois estas condições contribuem para acúmulo de secreção. A vibração geradas por meio da
terapia manual e de dispositivos auxiliares apresentam algumas limitações na prática clínica, e dentro deste contexto, foi criado
o Diottix®, com frequência fixa de 25Hz2. Considerando que os maiores beneficiados dos efeitos do Diottix® serão indivíduos
gravemente enfermos e que ainda não se sabe qual frequência acústica é gerada no tórax do paciente em VM, a pesquisa teve
objetivo analisar a frequência e a amplitude das ondas mecânicas geradas pelo Diottix® no tórax de pacientes em VM.

MATERIAS E MÉTODOS
Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) (protocolo 567/2012).
Foram avaliados 35 pacientes internados na UTI, em VM, maiores de 18 anos, independente da causa de internação. Foram registrados gênero, idade, tipo e dias de intubação, causas da insuficiência respiratória e modalidade ventilatória. Posteriormente foi
realizada a captação da onda mecânica, utilizando estetoscópios acoplados no ápice e na base de cada hemitórax, os estetoscópios
foram conectados a microfones de eletreto e estes a um osciloscópio digital (Modelo DSO 2090 40mHz, 2 canais (USB). Os
dados foram transmitidos para um computador por meio de uma entrada USB e avaliados no software DSO-2090 USB, versão
7.0.0.0. A aplicação e do Diottix e a captação da onda foram feitas no ápice e na base de cada hemitórax. Os resultados passaram
pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Os dados foram comparados pelo teste de Mann-Whitney ou pelo Teste t
dependendo da normalidade. E foram apresentados em mediana [quartil 25% - quartil 75%] ou média±desvio padrão (p<0,05).

RESULTADOS
Foram avaliados 35 pacientes com idade 62,71±15,00 anos e tempo de intubação 8,11±11,45 dias. As características gerais
dos pacientes são apresentadas na Tabela1.
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Tabela 1 - Características dos pacientes estudados

Tabela 2 - Frequências em Hertz (Hz) geradas pelo Diottix®

Tabela 3 - Amplitudes em milivolts (Mv) geradas pelo Diottix®

Foram excluídos da análise estatística pacientes que não obtiveram frequência no ponto longe da aplicação durante a captação
da mesma. Durante a aplicação do aparelho no ápice do hemitórax direito foram excluídos 20 pacientes, durante a aplicação na
base do hemitórax direito foram excluídos 16 pacientes, durante a aplicação no ápice do hemitórax esquerdo foram excluídos 21
pacientes e durante a aplicação na base do hemitórax esquerdo foram excluídos 19 pacientes.

DISCUSSÃO
Esta pesquisa avaliou a frequência do Diottix® aplicado a pacientes em VM, e observou que a mesma sempre foi maior
próximo ao local de aplicação. Isso pode ser atribuído a característica da onda gerada pelo Diottix®, onde esta tem maior efeito
de acordo com o sentido de aplicação da onda3.Já a amplitude está associada à variação de pressão no meio de propagação ou
ao deslocamento das partículas no mesmo4. Neste estudo a amplitude gerada pelo Diottix® apresentou grande variação, sabe-se
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que a amplitude pode sofrer interferências construtivas ou destrutivas quando ocorre a sobreposição de duas ou mais ondas de
fontes diferentes5. Neste estudo pode ter ocorrido a interferência de fatores externos e de tecidos biológicos que sofrem a ação do
aparelho que gerou a vibração. Porém, apesar da grande variação a amplitude permaneceu sempre maior quando a captação foi
realizada próxima ao local de aplicação, isto se da à forma com que a onda sonora se propaga, onde há redução da amplitude em
função da distância percorrida5. Portanto, ocorreu maior deslocamento de moléculas próximo ao ponto da aplicação se comparado
ao ponto longe da aplicação do aparelho.

CONCLUSÃO
As frequências e as amplitudes geradas pelo Diottix® no tórax dos pacientes em VM foram significativamente maiores
próximas ao local de aplicação.
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AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DA FORÇA MUSCULAR
RESPIRATÓRIA EM PACIENTES SUBMETIDOS À
CIRURGIA ABDOMINAL SUPERIOR

Carine Daros Girardello, Karine Aparecida Arruda; Jose Willian Zucchi; Fernanda Gaffo Akune,
Claudia Nishida Hasimoto; Daniele Cristina Cataneo; Antonio José Maria Cataneo.

Palavras chaves: cirurgia abdominal alta, complicações cardiopulmonares, força muscular respiratória, manovacuometria

Introdução
As cirurgias abdominais superiores (CAS) são realizadas para o tratamento e diagnóstico de algumas doenças. Essas cirurgias podem predispor complicações cardiopulmonares pós-operatórias (CPO) devido a fatores relacionados ao próprio paciente
e procedimento cirúrgico. Estas CPO além de afetar o paciente, geram um custo elevado para o sistema de saúde.
Devido à alta incidência de CPO em cirurgias de grande porte, a avaliação pré-operatória deve ser realizada a fim de predeterminar aqueles que teriam maior risco de desenvolver CPO1. Os testes de força muscular avaliam a força dos músculos respiratórios e apresentam grande potencial para diagnóstico e prognóstico de desordens neuromusculares, pulmonares e sistêmicas.
No entanto, apesar das significativas taxas de CPO nos pacientes submetidos à CAS, e os estudos comprovarem ser a medida
da força muscular respiratória um bom método de avaliação, ainda pouco se foi estudado com relação à estratificação de risco
nesse grupo específico de pacientes utilizando esse método de avaliação.

Objetivo
O objetivo do trabalho foi verificar se os testes de força muscular respiratória, utilizados no pré-operatório de cirurgias
abdominais superiores são capazes de diferenciar os pacientes que apresentam complicações cardiopulmonares no pós-operatório.

Metodologia
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Foram incluídos todos os pacientes candidatos a cirurgia abdominal
supra umbilical por meio de incisão de laparotomia mediana ou paramediana, excluindo as subcostais e laparoscópicas. Os valores
de força muscular respiratória foram medidos no momento pré-operatório utilizando-se o manovacuometro Salcas®MD00983/08
com variação de -200 a +200cmH2O. Utilizando a fórmula proposta por Neder et al, 1999, foram obtidas as medidas de pressão
inspiratória e expiratória máxima (PImax e PEmax), a partir de uma expiração e inspiração máximas respectivamente e calculado
em porcentagem do predito de acordo com as características do paciente (PImax% e PEmax%) ².
Foram anotadas no momento pós-operatório até a alta hospitalar quando presentes as seguintes CPO: infarto do miocárdio;
angina pectoris instável; insuficiência cardíaca congestiva; arritmia com necessidade de terapia; reintubação; intubação prolongada
por mais de 24 horas; pneumonia; atelectasia que necessitasse de intervenção broncoscópica; trombo embolia pulmonar; PaCO2
maior ou igual a 50 mmHg; óbito. Para análise dos dados, foi utilizado o programa Sigma Stat e foi considerado estatisticamente
significativo quando p<0,05.
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Resultados
Foram avaliados 109 pacientes submetidos à cirurgia abdominal supra-umbilical, 60 do sexo feminino (55%) e 49 do sexo
masculino (45%).Os pacientes foram divididos em dois grupos de acordo com a ausência (A) ou presença (B) de CPO, sendo
que 13 (7%) apresentaram CPO. A idade dos pacientes foi maior no grupo com CPO, como pode observar-se na Tabela 1. Não
houve diferença para as variáveis de peso e altura.
Tabela 1. Características gerais dos pacientes sem (Grupo A) e com (grupo B) complicações pós-operatórias

Com relação as medidas de força muscular respiratória, observou-se que os valores da PImax% foram significativamente
menores no grupo que apresentou CPO (Figura 1), enquanto os valores de PEmax% (em mediana; desvio interquartílico) não apresentaram diferença significativa comparando os dois grupos (Grupo A: 87,64; 68,62 - 102,57cmH2O; Grupo B: 78,38; 55,25
– 103,58 cmH2O).
Figura 1. Pressão inspiratória máxima (PImax) em porcentagem do predito dos pacientes sem (Grupo A) e com (Grupo B) complicações
pós-operatórias

DISCUSSÃO
Como já demonstrado na literatura, pacientes submetidos à CAS apresentam uma maior chance de desenvolver CPO, havendo uma tentativa em se identificar testes que possam diferenciar quais seriam esses pacientes mais suscetíveis. Com relação
à influência da idade na predisposição de CPO deve-se considerar que na maioria das vezes com o avançar da idade, aumentam
ou surgem as comorbidades. Nossos pacientes que apresentaram CPO eram significativamente mais velhos, como observado por
outros autores3 4. No entanto, sabemos que a idade isoladamente, não deve ser utilizada para estratificar risco cirúrgico.
A manovacuometria é empregada na avaliação em pacientes submetidos a cirurgias de grande porte principalmente na
avaliação da evolução dos seus valores no pós-operatório3. Poucos estudos associaram essas variáveis com a capacidade de
diferenciar os pacientes que seriam mais suscetíveis a desenvolver CPO nesse grupo de cirurgia. Neste estudo a PImax% foi a
variável que conseguiu diferenciar os pacientes com CPO, mostrando-se um teste que poderia auxiliar na determinação daqueles
com maiores riscos de apresentar complicações.
A busca por testes ideais para avaliar o risco de complicações pós-operatórias é importante para minimizar CPO. Uma vez
que a atenção e os cuidados devem ser intensificados em pacientes de alto risco, a presente pesquisa sugere que o melhor preparo
pré-operatório de CAS poderia ser melhorar a força muscular respiratória sempre que possível.

CONCLUSÃO
A medida de força muscular inspiratória foi capaz de diferenciar os pacientes que apresentaram complicações pós-operatórias
após cirurgia abdominal alta.
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CARACTERÍSTICAS DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA
POR ESFORÇO EM MULHERES ATENDIDAS EM
AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE DA
MULHER
Characteristics of stress urinary incontinence in women in answered in
outpatient physical therapy in women’s health

Ana Lívia Aialla Deróbio¹, Gabriela Marini², Fernanda Piculo², Ana Paula Machado de Almeida²,
Giovana Vesentini², Sebastião Marcos Ribeiro de Carvalho¹, Angélica Mércia Pascon Barbosa¹

Palavras chaves: incontinência urinária, volume e frequência de perda urinária.

INTRODUÇÃO
A incontinência urinária (IU) definida como qualquer perda involuntária de urina1. A IU é classificada em incontinência
urinária de esforço (IUE), quando a perda de urina acontece após esforço como tosse, espirro ou outro com aumento da pressão
intra-abdominal, IU por urgência (IUU) quando perde urina ao sentir forte desejo de urinar e IU mista quando apresenta associação de IUE e IUU2. O trabalho justifica-se em razão de a IU revelar-se problema de saúde pública, e por representar grande
transtorno social, físico, psicológico e econômico. Identificar as características da IUE tornou-se objeto de interesse do presente
projeto, pois pode estabelecer ações terapêuticas específicas, com o objetivo de interferir de forma positiva nos sintomas e na
reincidência da IUE, bem como melhor direcionar a prática clínica. O objetivo do trabalho foi verificar as características da IUE
em mulheres com incontinência urinária por esforço.

MATERIAL E MÉTODO
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual
Paulista, Unesp campus Marília, conforme parecer nº 266/2009. Foram analisadas 156 mulheres com diagnóstico de IUE encaminhadas para avaliação no setor de Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Saúde da Mulher da FFC - UNESP, Campus de
Marília no período entre agosto de 2010 e agosto de 2012. O resumo dos dados foi realizado por meio de tabelas. Para análise
das variáveis utilizou-se a distribuição frequência absoluta e percentual.

RESULTADOS
As características da IUE analisadas foram: volume de perda, classificada em leve, moderado e grave; frequência de perda,
classificada em diária, semanal e mensal; e motivo de perda urinária, classificado em tossir, rir, pular, carregar peso e caminhar
(Tabela 1).
1. Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual Paulista - UNESP. Marília.
SP. Brasil
2. Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho”- UNESP- Botucatu (SP), Brasil
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Tabela 1: Demonstração das características volume, frequência e motivo da Incontinência Urinária por Esforço (IUE).

DISCUSSÃO
Existem diversos trabalhos científicos sobre a incidência de IUE, contudo poucos apresentam detalhes sobre as características da IUE. Estes dados são importantes e podem determinar a melhor conduta fisioterapêutica3. Os motivos de IUE descritos
na literatura evidenciam os motivos tossir e espirrar como os de maior incidência4 o que difere do observado neste estudo que
observou que os motivos rir e pegar peso também são referidos pela maioria. Os resultados sobre frequência e volume são apresentados na literatura como indicadores de efetividade de intervenção e não analisados sob o aspecto da incidência, portanto não
há como comparar com os deste estudo.

CONCLUSÂO
Observou-se que a maioria das participantes do estudo referiu perder urina em volume moderado, com frequência diária
e pelos motivos, tossir, espirrar, rir e pegar peso.
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COMPORTAMENTO DO TESTE DE CAMINHADA DE SEIS
MINUTOS NO PÓS-OPERATÓRIO DE GASTROPLASTIA
REDUTORA

Jose William Zucchi; Karine Aparecida Arruda; Carine Daros Girardello; Fernanda Gaffo Akune,
Claudia Nishida Hasimoto; Daniele Cristina Cataneo; Antonio José Maria Cataneo.

Palavra chave: Obesidade, Gastroplastia Redutora, Teste de Caminhada de seis minutos

INTRODUÇÃO
A obesidade é descrita pelo excesso de gordura corporal, localizada principalmente na cavidade abdominal ou torácica,
caracterizada como doença crônico degenerativa não transmissível e não infecciosa, de etiologia multifatorial, sendo responsável
pela prevalência de mortalidades e altos custos hospitalares no tratamento do excesso de peso1.
O tratamento cirúrgico da obesidade é indicado para indivíduos com IMC maior que 40kg/m2 ou acima de 35 kg/m2
associado a comorbidades. A alta incidência da obesidade é decorrente do sedentarismo e da dieta alimentar rica em gorduras,
resultando em alterações sistêmicas, como a insuficiência pulmonar restritiva e na baixa reserva cardiofuncional, apresentando
redução da capacidade aeróbica, de força e endurance dos músculos respiratórios, além de reduzir os volumes pulmonares devido
à sobrecarga gerada no sistema respiratório e afetando diretamente o condicionamento físico2.
O teste de caminhada de seis minutos (TC6) visa identificar o desempenho físico nos indivíduos e assim defini-los como
aptos fisicamente para realizar determinado procedimento cirúrgico. Nos indivíduos obesos, o TC6 identifica uma baixa reserva
cardiofuncional associada a um maior consumo de oxigênio durante o exercício físico, apresentando uma baixa capacidade aeróbica,
associada à intolerância ao exercício físico3. A realização do TC6 no período pré-operatório e alta hospitalar em pacientes submetidos à gastroplastia redutora a fim de se avaliar e comparar o desempenho físico nesses momentos não foi descrita na literatura.

OBJETIVO
Avaliar em pacientes submetidos à gastroplastia redutora, se existe queda na distância percorrida no teste de caminhada de
seis minutos no momento de alta hospitalar, usando como base os valores obtidos no momento pré-operatório.

MÉTODO
O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética (protocolo n° 2278-2006-CEP). Foram avaliados os pacientes candidatos à gastroplastia redutora por via laparotomica. O TC6 foi realizado no período pré-operatório e na alta hospitalar, seguindo
os critérios da ATS (2002)3. Anteriormente e ao final do teste foram avaliados os sinais vitais do paciente como, frequência
respiratória, frequência de pulso e saturação periférica de oxigênio. O teste foi realizado em corredor contendo 120 metros de
comprimento. No final do teste o paciente foi questionado quanto ao esforço respiratório e de membros inferiores, através da
escala de percepção de esforço de Borg. A distância percorrida durante o teste foi registrada4.
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RESULTADOS
Foram avaliados 60 pacientes no período pré-operatório e alta hospitalar, sendo 48 do sexo feminino (80%) e 12 do sexo
masculino. A idade, peso e IMC do grupo estão apresentados na tabela 1. Com relação à distância percorrida no TC6, houve uma
queda de 31% na distancia percorrida no momento da alta hospitalar (Figura 1).
Tabela 1. Características gerais dos pacientes submetidos à gastroplastia redutora.

Figura 1. Distancia percorrida em metros no teste de caminhada de seis minutos no período pré operatório e alta hospitalar.

DISCUSSÃO
A gastroplastia redutora vem se estabelecendo como um método efetivo no tratamento da obesidade. Apesar de haver poucos
trabalhos referentes à obesidade mórbida e a gastroplastia redutora no período pós-operatório utilizando se o TC6, este se mostra
como fator preditivo na melhora da capacidade e tolerância aos exercicios e importante fator na avaliação da qualidade de vida
dos pacientes submetidos a gastroplastia redutora1 5.
A avaliação da capacidade funcional realizada através do TC6 aplicado por Souza et. al. 2002 no período pós-operatório de
7 a 12 meses de gastroplastia redutora, evidenciou uma maior distancia percorrida quando comparada ao período pré-operatório5.
Os estudos realizados com o TC6 após a gastroplastia utilizaram um pós-operatório mais tardio, evidenciando melhora no
desempenho cardiopulmonar associada aos benefícios da cirurgia como a perda de peso5. O nosso estudo, no entanto, avaliou o
paciente no momento da alta hospitalar, onde ainda não havia ocorrido alteração de peso corporal significativa. Adicionalmente,
nesse momento o paciente está em processo de recuperação do ato cirúrgico, apresentando ainda dores no local da incisão cirúrgica. Essas alterações pós-operatórias acabam favorecendo a queda no desempenho desses pacientes no momento pós-operatório
mais recente.

CONCLUSÃO
O teste de caminhada de seis minutos quando realizado no período de alta hospitalar evidenciou uma queda estatisticamente
significativa na distancia percorrida quando comparado ao período pré-operatório.
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EFEITO DA OSTEOARTRITE DE JOELHO NA MOBILIDADE
DE MULHERES IDOSAS
Effect of knee osteoarthritis on mobility of older female adults

Rafaela Maria de Souza¹, AngelaKazue Morita¹, Nise Ribeiro Marques¹, Marcelo Tavella Navega¹

Palavras chaves: quedas, avaliação funcional, fisioterapia

INTRODUÇÃO
A osteoartrite (OA) é uma doença crônica, degenerativa, progressiva, de causa desconhecida, que afeta as articulações sinoviais. (CHACUR et al, 2010) A OA causa perda da cartilagem articular, associada à remodelação do osso subcondral e formação
de osteófitos. (CASSETARI, 2008). Entre os sinais clínicos da osteoartrite de joelho (OAJ) estão a redução da força muscular,
principalmente, nos músculos do quadríceps e isquiotibiais, podendo ou não estar associado à dor e edema, o que acarreta em
aumento do risco de quedas e declínio funcional (SANTOS et al, 2011). Nesse sentido, estudos investigativos para compreender
as alterações oriundas da OAJ, e a identificação de fatores limitantes, podem contribuir para a prescrição mais eficaz de técnicas
de exercício para prevenir e tratar essa doença crônico-degenerativa. O objetivo do presente estudo foi comparar a mobilidade de
idosas saudáveis e mulheres com OAJ, bem como, correlacionar o ângulo de desalinhamento em valgo com com parâmetros de
mobilidade (equilíbrio, velocidade de marcha e força dos músculos dos membros inferiores -MMII).

MÉTODOS
Foram avaliadas 15 voluntárias com idade entre 52 a 78 anos com diagnóstico radiológico de OAJ confirmado segundo
os critérios do Colégio Americano de Reumatologia. Para o grupo controle, foram selecionadas oito idosas saudáveis com idade
de 72,14 anos. Foram excluídas do estudo voluntárias com outras doenças reumáticas em membros inferiores, e aquelas que não
possuíam marcha independente, ou que estivessem em tratamento fisioterapêutico. Foi realizado a avaliação do desalinhamento
articular em valgo por meio da análise de radiografias em AP por meio de rotina desenvolvida em ambiente Matlab (Mathworks, inc).
A avaliação da mobilidade foi realizado por meio da Short Physical Performance Battery(SPPB), que é composta por três
testes que avaliam, na seqüência, o equilíbrio estático em três posturas (base estreita, semi-tandem e tandem), a velocidade de
marcha em passo habitual, e indiretamente, a força muscular dos MMII por meio do teste de levantar-se e sentar-se em uma
cadeira por cinco vezes consecutivas o mais rápido possível sem o auxílio dos membros superiores.
A análise estatística foi realizada por meio do software PASW 18.0 (SPSS inc) com o uso dos teste t-student para amostras
independentes e correlação de Pearson. Para todas as análises foi considerado significativo p < 0.05.

RESULTADOS
Os participantes com OAJ apresentaram idade 8 anos menor que indivíduos saudáveis (p =0,02 ). Além disso, foi encontrada
diferença significativa entre indivíduos com OAJ e pessoas saudáveis nos seguintes testes do SPPB: velocidade de marcha (p =
0,002) e pontuação levantar-se da cadeira (p=0,001).
Foi encontrada correlação entre idade e IMC (r = -0,659, e p = 0,008), idade e pontuação no teste de velocidade de marcha
1. Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Faculdade de Filosofia e Ciências
UNESP– Campus de Marilia, Brasil.
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(r = -0,520, e p = 0,04), velocidade de marcha e tempo no teste de levantar-se da cadeira (r = -0,609, p=0,016), velocidade de
marcha e pontuação total no SPPB (r = 0,627, p = 0,012).
Tabela 1- Comparação entre teste de desempenho físico entre mulheres com osteoartrite de joelho e idosas saudáveis.

DISCUSSÃO
Neste estudo, procuramos comparar a mobilidade de idosas saudáveis e mulheres com OAJ, bem como, correlacionar o
ângulo de valgismo com a mobilidade de mulheres com OAJ. De acordo com nossos achados, não houve correlação entre o
ângulo de valgismo e a mobilidade de mulheres com OAJ. Contudo, houve diferença significativa para a mobilidade entre idosas
saudáveis e mulheres com OAJ.
A fraqueza dos músculos quadríceps e isquiotibiais em idosos com OAJ, está relacionado com o aumento no declínio
funcional, risco de quedas e presença de dor. Em nosso estudo, apesar de serem mais novas, as mulheres com OAJ apresentaram
menor pontuação total no teste SPPB, quando comparadas com idosas saudáveis com maior faixa etária média. Nossos achados
corroboram com estudos prévios, que encontraram diferenças significativas na pontuação total do SPPB de pessoas com dor no
joelho. As condições da mobilidade mais afetadas pela OAJ são a velocidade de marcha e a capacidade de levantar-se rapidamente
da cadeira cinco vezes. Isso nos permite sugerir que a osteoartrite é um fator agravante para o desempenho físico. Outros sinais
clínicos oriundos da OAJ, como a presença de dor, rigidez e instabilidade articular, podem ter contribuído com nossos achados.

CONCLUSÃO
Os dados do presente estudo permitem concluir que a OAJ possui impacto negativo na mobilidade. Contudo, não há
correlação entre o ângulo de desalinhamento articular em valgo e mobilidade em mulheres com OAJ.
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TERAPIA DE CONSCIÊNCIA CORPORAL NA
QUALIDADE DE VIDA DE UM GRUPO DE MULHERES
MASTECTOMIZADAS
Consciouness Body Therapy In The Quality Of Life Of a Group Of Woman
After Breast Cancer Surgery
Ana Beatriz Salvatori Machado¹, Thais Delgado Volpe¹, Mariana Romanholi Palma²,
Fernanda Stellutti Magrini Pachioni², Andressa Carvalho Viscone², Lara Nery Peixoto²,
Larissa Borba André¹, Isabela Novaes¹, Felipe Novaes Anadão¹, Elisa Bizetti Pelai²,
Edna Maria Do Carmo³, Cristina Elena Prado Teles Fregonesi³

Palavras-chave: câncer de mama, mastectomia, imagem corporal, qualidade de vida, terapias mente-corpo.

INTRODUÇÃO
O tratamento cirúrgico do câncer de mama é um procedimento agressivo e, apesar dos avanços em métodos de intervenção
menos invasivos(1), várias complicações pós operatórias tem sido observadas, dentre elas o linfedema, alterações posturais, alterações na sensibilidade, algias, diminuição da força muscular e perda ou redução da capacidade funcional do membro superior
ipsolateral a cirurgia(2). Ademais, repercussões no aspecto emocional também podem ser evidenciadas como depressão, dificuldades
no trabalho e ansiedade(3). Tais alterações, em conjunto, podem levar a um piora na qualidade de vida (QV) desta população(4).
A fisioterapia conta com diversas técnicas que podem beneficiar tais aspectos desta população. A Terapia de Consciência
Corporal (TCC) é uma delas, pode ser utilizada em vários cenários clínicos tanto na prevenção quanto na reabilitação, sobretudo, melhorando os aspectos de dor e saúde mental. No entanto, a comprovação científica da TCC ainda é escassa e, atualmente,
mostra-se fundamental para sua utilização como alternativa de tratamento, uma vez que as evidências do seu efeito são escassas(5).
O objetivo do estudo foi analisar a eficácia da Terapia de Consciência
Corporal (TCC) na qualidade de vida de mulheres submetidas à mastectomia.

METODOLOGIA
Trata-se de um ensaio clínico desenvolvido no Laboratório de Estudos Clínicos em Fisioterapia (LECFisio) da Faculdade
de Ciências e Tecnologia (FCT) - Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Presidente Prudente, São Paulo. O estudo
foi submetido ao comitê de ética em pesquisa da FCT/UNESP (CAAE: 03195912.7.0000.5402).
A amostra foi composta por seis participantes mulheres que haviam sido submetidas à mastectomia. Todas foram submetidas
a uma avaliação da qualidade de vida por meio do questionário genérico Short Form-36 (SF-36)(6) antes e após 16 sessões de
TCC. As sessões de TCC eram realizadas duas vezes por semana e tinham duração de 50 minutos cada, ocorriam sob comando
verbal, de maneira pausada, para que os sujeitos pudessem perceber as partes do seu corpo e com estas se interrelacionarem. As
sessões iniciaram-se com os sujeitos em decúbito dorsal e, conforme orientações, obtinham a consciência de toques e não-toques
das estruturas corporais com o solo, em seguida, foram orientados à percepção da respiração diafragmática.

1. Discente do Programa de Graduação em Fisioterapia da Faculdade de Ciências e
Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente – SP.
2. Discente do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Faculdade de Ciências e
Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente – SP.
3. Professor Doutor do Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Ciências e
Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente – SP.
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RESULTADOS
Tabela 1: Valores correspondentes aos domínios do questionário SF-36, expressos em média e desvio padrão, antes e após 16 sessões
de TCC.

DISCUSSÃO
O presente estudo observou um aumento em todos os domínios avaliados. Kendall et al. (2005)(7) demonstraram que mulheres que aumentam seus níveis de capacidade funcional, através da prática de exercícios regulares, atingem maiores patamares
em relação às variáveis físicas e psicológicas analisadas pelo SF-36.
Os valores encontrados são compatíveis com outro estudo(8), que avaliou a funcionalidade e a QV em mulheres com câncer
de mama e mostrou maior comprometimento nos domínios de limitação por aspectos físicos (52,50), vitalidade (54,75) e dor
(55,45) e os domínios que menos apresentaram impactos foram aspectos emocionais (73,33), aspectos sociais (71,25) e estado
geral da saúde (64,15).
Sabe-se que a TCC é aplicada na prática clinica, porém mais pesquisas devem ser realizadas, com diversas populações,
para maiores comprovações.

CONCLUSÃO
Conclui-se que a TCC age de maneira benéfica na percepção de qualidade de vida de mulheres mastectomizadas.
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AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS HEMODINÂMICAS NO
TESTE DE ESCADA EM PACIENTES COM OBSTRUÇÃO
CRÔNICA AO FLUXO AÉREO
Hemodynamic answers avaliation in stair climbing test on patients with
chronic obstruction to aerial flow
Jéssica Guimarães Al-Lage¹, Roberta Munhoz Manzano², Robison José Quitério²,
Alexandre Ricardo Pepe Ambrozin²

Palavra-chave: Testes de esforço, teste de escada, DPOC.

INTRODUÇÃO
A intolerância ao exercício nos indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) pode ser avaliada por meio dos
testes de esforço. Estes testes submetem o individuo a um estresse programado, onde é possível avaliar a capacidade funcional
e as respostas hemodinâmicas e metabólicas ao esforço2. O teste de escada (TEsc) é um teste de esforço submáximo utilizado
principalmente em pacientes cirúrgicos3,4, cuja as respostas hemodinâmicas são pouco conhecidas em pacientes obstrutivos.
Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar as respostas cardiovasculares e respiratórias durante o TEsc e correlacioná-las com
o tempo no TEsc (tTE) em pacientes obstrutivos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição (protocolo CEP n°855/2010), foram avaliados pacientes,
com mais que 50 anos e diagnóstico de DPOC. Foram excluídos pacientes com alterações que dificultassem a realização dos
testes de esforço. Os pacientes selecionados passaram por avaliação de estatura utilizando fita métrica escalonada em centímetros e da massa corporal em balança digital (Filizola®) para calculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Posteriormente, os
pacientes realizaram três provas de capacidade vital forçada em espirometro digital One flow FVC KitFunction System 1070,
de acordo com as diretrizes da American Thoracic Association5. Os pacientes foram então submetidos ao TEsc em escada à
sombra com 7,36 metros de altura6, onde foram orientados a subir o mais rápido possível toda escada. E antes e após o TEsc
foram monitorizadas a frequência cardíaca (FC) (Polar RS800CX, Polar Electro Oy), a frequência respiratória (FR), a pressão
arterial sistólica e diastólica (PAS e PAD) (estetoscópio Rappaport – Premium e o esfigmomanômetro aneroide Solidor®) e a
saturação de pulso de oxigênio (SPO2) (Oxímêtro Nonin Onyx 9500). As variáveis de interesse são apresentadas em média e
desvio padrão e passaram por teste de normalidade de Shapiro-Wilk. As variáveis cardiovasculares e respiratórias antes e após
o TEsc foram comparadas por meio do Teste t pareado. E o tTEsc foi correlacionado com a variação das variáveis por meio do
teste de correlação de Spearman (p<0,05).

RESULTADOS
Foram avaliados 7 pacientes (3 homens; 4 mulheres) com DPOC com 61,42±7,89 anos, as características gerais e
espirométricas dos pacientes são apresentadas na Tabela 1.
1 - Discente do Curso de Fisioterapia; Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade
Estadual Paulista -UNESP, Marília – SP, Brasil.
2 - Docente do Curso de Fisioterapia; Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade
Estadual Paulista -UNESP, Marília – SP, Brasil.
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Tabela 1. Caracteristicas gerais e espirométricas

IMC – Índice de massa corporal; CVF –
Capacidade vital forçada; VEF1 – Volume
expiratório forçado no primeiro segundo; L –
Litros; Kg – quilograma; cm – centímetros

Antes e após o TEsc todas variáveis tiveram mudanças significativas, exceto a PAD (Tabela 2).
Tabela 2: Variáveis estudadas antes e após o teste de escada

Dados em média±DP; FC – Frequência cardíaca; FR – Frequência respiratória; PAS – Pressão arterial sistólica;
PAD – Pressão arterial diastólica; SPO2 – Saturação periférica de Oxigênio; ∆ - Variação. *p<0,001
**p<0,05

O tTEsc foi de 36,03±18,96 seg e a variação da PAS e SPO2 apresentaram correlação significativa, positiva e negativa,
respectivamente, com o mesmo (Tabela 3).
Tabela 3: Correlação do tTE com a variação das variáveis
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DISCUSSÃO
A partir dos resultados aqui apresentados foi possível observar que pacientes com DPOC apresentam respostas cardiorrespiratórias significativas quando submetidos ao TEsc, aumentando a PAS, FC e FR, e diminuindo a SPO2. O comportamento
destas variáveis foi semelhante a um grupo de sujeitos sem historia de doenças pulmonar submetidos ao mesmo teste, exceto
pela diminuição da SPO27. Sabe-se que pacientes com DPOC apresentam alteração na membrana de troca o que justifica tal diferença. Pacientes com DPOC demoraram mais (36 seg) para realizar o teste do que sujeitos saudáveis avaliados em outro estudo
(21 seg)7. O pior rendimento no TEsc é decorrente da hipoxemia periférica, comum no DPOC, que limita a atividade muscular
periférica principalmente pela via metabólica utilizada preferencialmente, que é a anaeróbica láctica8. Em trabalho com população
análoga pode-se observar respostas semelhantes9, porém a SPO2 teve maior variação no presente trabalho, apesar da obstrução
ser semelhante e a escada aqui utilizada ser menor. É importante ressaltar que o trabalho citado utilizou como resultado a altura
da escada e o paciente poderia interromper quando quisesse9, diferente deste trabalho que foi utilizado o tempo e todos pacientes
deveriam subir toda escada. Finalmente, correlacionando as variáveis com o tTEsc pode-se concluir que o rendimento do TEsc
depende diretamente da oxigenação tecidual e da pressão arterial, já que pacientes que tiveram maior queda na SPO2 demoraram
mais para realizar o teste e aqueles com maior aumento na pressão arterial demoram menos.

CONCLUSÃO
Pacientes com obstrução ao fluxo aéreo apresentam respostas cardiovasculares e respiratórias fisiológicas após o TEsc.
E a variação da PAS e da SPO2 tem correlação com o teste de esforço.
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REABILITAÇÃO EM PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA:
INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
Rehabilitation in peripheral facial paralysis: information and education

Lúcia Martins Barbatto¹, Ester da Silva Gonçalves², Sarah Bernardo da Rocha²

Palavras-chave: Paralisia facial, reabilitação

INTRODUÇÃO
A paralisia facial periférica provoca distúrbios caracterizados pela paralisação parcial ou total dos músculos da hemiface
ipsilateral à lesão do sétimo par do nervo craniano (nervo facial)1. O acometimento depende do grau e do tipo da lesão causada
no nervo1,2. A paralisia facial periférica é diferenciada da paralisia facial central por comprometer, com paralisia a musculatura
da hemiface ipsilateral à lesão; em contrapartida, na paralisia facial central, a função da musculatura do quadrante superior da face
não se altera, ou seja, apenas a musculatura do quadrante inferior apresenta paralisia, que inclusive se dá na hemiface contralateral
à lesão1. A prevalência da paralisia facial periférica se dá, principalmente, na população compreendida entre a faixa da terceira e
oitava décadas de vida. Normalmente se instala de forma abrupta e pode apresentar quadro clínico de dor retroauricular e outras
conseqüências como alteração da degustação, epífora, distúrbios auditivos (hipo ou hiperacusia) e/ou de salivação3. Em alguns
casos pode não haver um fator etiológico definido (paralisia facial idiopática), porém pode estar associada a outras causas como
traumatismos, tumores, diabetes, herpes zoster, infecções, entre outras causas1,3,4,5. Proporciona, ao indivíduo portador da lesão,
não apenas alterações funcionais, mas também psico-emocionais e sociais3, 4.
O tratamento fisioterapêutico apresenta como objetivo principal a recuperação funcional da musculatura, bem como restabelecer seu trofismo e força, evitando a atrofia dos músculos. Para isso, faz uso de recursos como cinesioterapia, eletroterapia
e massoterapia4, 5.
Estudos apontam grande desconhecimento acerca da patologia e dúvidas relacionadas à mesma, assim, esse estudo tem
como objetivo informar/educar a população sobre a paralisia facial periférica e promover a divulgação do projeto “Reabilitação
em paralisia facial periférica” realizado no Centro de Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) da FCT/
UNESP.

METODOLOGIA
O presente estudo incluiu a participação de pacientes, de ambos os sexos, atendidos pelo projeto de extensão “Reabilitação
em paralisia facial periférica” realizado no CEAFIR da FCT/UNESP, aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa, sob o número
do protocolo 076/2006. Foram analisadas a percepção, o reconhecimento, a identificação e a suspeita por parte dos participantes
em relação ao ocorrido durante a instalação da lesão através da entrevista e de seus relatos no primeiro encontro/atendimento.

RESULTADOS
Participaram deste estudo 15 pacientes, de ambos os sexos, com idades entre 20 e 80 anos, onde 20% relataram pensar se
tratar de um AVC e 80% relataram não saber ou entender o que estava ocorrendo.
1.Docente da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho” – UNESP. Presidente Prudente. SP. Brasil.
2. Discente daFaculdade de Ciência e Tecnologia. Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho” – UNESP. Presidente Prudente. SP. Brasil.
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O resultado do estudo culminou na elaboração de um folder informativo e educativo sobre a paralisia facial periférica, com informações
básicas sobre a instalação, fatores de risco, orientações, tratamentos, outras informações gerais sobre a patologia e cinesioterapia para a mímica
facial, além da divulgação do projeto realizado na FCT/UNESP.

DISCUSSÃO

A paralisia facial central, diferentemente da paralisia facial periférica é decorrente da lesão acima do núcleo facial central que inerva a
hemiface inferior contralateral (Flavigna et al, 2008).
Freitas e Gómez, 2008, relatam em seu estudo a percepção do paciente em relação à patologia, e o impacto da mesma sobre o indivíduo e
sobre sua qualidade de vida, as conseqüências físicas e emocionais geradas, normalmente associadas ao grau da lesão e ao acometimento do nervo.
A forma como se instala a paralisia facial periférica e sua etiologia são características importantes para se estabelecer seu diagnóstico,
como descrito por Flavigna et al, 2008 .
A recuperação do indivíduo não depende apenas de seu tratamento e reabilitação física (Freitas e Gómez, 2008; Silva et al, 2011; Tessitore
et al,2008). O prognóstico pode estar associado à sua aderência ao tratamento, às suas condições emocionais e psicológicas (Silva et al, 2011;
Freitas e Gómez, 2008).

CONCLUSÃO

A informação, bem como a orientação e conhecimento sobre a paralisia facial periférica, é uma forma de auxiliar o tratamento, a recuperação e o prognóstico de reabilitação do indivíduo.
A reabilitação física, apoiada pela informação e conhecimento, permite uma melhor integração e uma completa reabilitação.
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INFLUÊNCIA DA TERAPIA DE CONSCIÊNCIA CORPORAL
NO ESTRESSE DE MULHERES MASTECTOMIZADAS
CONSCIOUSNESS BODY THERAPY IN THE QUALITY OF LIFE OF A
GROUP OF WOMAN AFTER BREAST CANCER SURGERY
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Palavras-chave: câncer de mama, mastectomia, imagem corporal, estresse, terapias mente-corpo.

INTRODUÇÃO
Pacientes diagnosticadas com câncer de mama vi¬venciam mudanças desde o diagnóstico ao tratamento, sendo estas refletidas em alterações comportamentais(1). Dessa maneira, estando ameaçada da perda e/ou tendo perdido a mama ou parte dela,
a mulher depara¬-se com a ocorrência de determinados estressores que requerem adaptação e incluem a perda da identidade
fe¬minina, da capacidade para amamentação e efeitos sobre o relacionamento sexual e marital(2).
A partir disso, identificar o estresse e sintomas relacionados à sua ocorrência no cotidiano de mulheres mastectomizadas é
de extrema importância para conhecer mais a população e direcionar estratégias de enfrentamento.
O objetivo do estudo foi analisar a influência da Terapia de Consciência
Corporal (TCC) no estresse de mulheres mastectomizadas.

METODOLOGIA

,

Trata-se de um ensaio clínico desenvolvido no Laboratório de Estudos Clínicos em Fisioterapia (LECFisio) da Faculdade
de Ciências e Tecnologia (FCT) - Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Presidente Prudente, São Paulo. O estudo
foi submetido ao comitê de ética em pesquisa da FCT/UNESP (CAAE: 03195912.7.0000.5402).
A amostra foi constituída por seis participantes mulheres mastectomizadas. Antes e após 16 sessões de TCC, toda amostra
foi submetida por meio do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp
(ISSL)(3) a avaliação do estresse. As sessões de TCC tinha duração de 50 minutos e eram realizadas duas vezes por semana,
ocorriam sob comando verbal, de maneira pausada, para que os sujeitos pudessem perceber as partes do seu corpo e com estas se
interrelacionarem. As sessões iniciaram-se com os sujeitos em decúbito dorsal e, conforme orientações, obtinham a consciência de
toques e não-toques das estruturas corporais com o solo, em seguida, foram orientados à percepção da respiração diafragmática.

l

RESULTADOS

-

-

Tabela 1: Número de participantes que se encontram em cada fase de estres antes e após 16 sessões de TCC (n=¨6).

a

o
,
.

1. Discente do Programa de Graduação em Fisioterapia da Faculdade de Ciências
e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente – SP.
2. Discente do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Faculdade de Ciências
e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente – SP.
3. Professor Doutor do Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Ciências
e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente – SP.
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DISCUSSÃO
O presente estudo mostrou que a TCC pode tirar a paciente mastectomizada de uma fase de estresse para outra menos
evoluída. Outro estudo com Hatha-Yoga também em mulheres mastectomizadas, encontrou resultados benéficos tanto na diminuição do estresse quanto da ansiedade(4).
Verifica-se a necessidade de intervenções com a população masctectomizada, não só no ascpeto físico, como também
no emociona. A TCC é uma prática conhecida na clinica porém pouco estudada na literatura, mais estudos que abordem o tema
devem ser executados.

CONCLUSÃO
Conclui-se que a TCC pode auxiliar na diminuição do estres de mulheres mastectomizadas.
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EFEITO DE UM PROTOCOLO INCREMENTAL DE FADIGA
EM VARIÁVEIS BIOMECÂNICAS DA MARCHA DE IDOSAS
Incremental fatigue protocol effects on elderly biomechanical gait variables
Aline Harumi Karuka²; Nise Ribeiro Marques¹; Deborah Hebling Spinoso²;
Fernanda Cristina Milanezi¹; Márcio Fagundes Goethel¹; Mauro Gonçalves1,2

Palavras chave: quedas; biomecânica da marcha; fadiga

Introdução
O processo de envelhecimento é acompanhado de diversas alterações no sistema neuromuscular as quais interferem em
atividades motoras tais como a marcha e aumentam o risco de quedas (PRINCE et al., 1997; DEVITA e HORTOBÁGYI, 2000).
Um importante fator que contribui para o aumento do risco de quedas em idosos é a ocorrência de fadiga (HELBOSTAD
et al., 2010). A fadiga, comum na população idosa, é um sintoma subjetivo e inespecífico a qual varia de cansaço a exaustão e
interfere na habilidade do indivíduo de exercer função em sua capacidade normal (REAM e RICHARDSON, 1996; EVANS e
LAMBERT, 2007).
Ko, Hausdorf e Ferruci consideram a fadiga como um fator que evidencia as alterações decorrentes do processo de envelhecimento, no entanto pouco tem sido estudado sobre seu efeito no padrão motor da marcha. Diante disso, o objetivo do presente
estudo será analisar o efeito da fadiga em variáveis biomecânicas durante a marcha em velocidade de preferência em idosas.

Métodos
O presente estudo foi submetido e aceito pelo Comitê de Ética em pesquisa local, conforme Protocolo N° 054/2012.
Todas as voluntárias assinaram o TCLE.
A amostra foi composta por 11 voluntárias com idade entre 60 e 85 anos. Foram incluídas as voluntárias que apresentaram pontuação ≥ 46 pontos na Escala de Berg (EEB), ausência de alterações cognitivas de acordo com o Mini Exame do Estado
Mental (MEEM) e que foram classificadas como ativas segundo a versão reduzida do IPAQ.
A avaliação da marcha consistiu na avaliação da marcha em solo, seguida do protocolo incremental de fadiga na esteira
ergométrica e, posteriormente, foi feita a reavaliação da marcha em solo. Todas as avaliações da marcha foram realizadas na
velocidade de preferência de cada voluntária.
Foram analisadas variáveis cinemáticas: comprimento de passada, largura do passo, velocidade da marcha; e variáveis
cinéticas: amplitude de deslocamento médio lateral e ântero posterior do centro de pressão (ACPml; ACPap) e área total do centro
de pressão (áreaCP).
A análise estatística foi realizada por meio do software statistics 18.0® (SPSS). Para verificação da distribuição dos
dados utilizou-se o Teste de Shapiro-Wilk. O teste t-Student para amostras dependentes foi utilizada para comparação entre as
condições pré e pós protocolo incremental de fadiga. Para todos os testes estatísticos foi considerado o nível de significância de
p>=0,05.

1.Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual Paulista - UNESP. Marília.
SP. Brasil
2.Faculdade de Ciências e Tecnologia. Universidade Estadual Paulista – UNESP.
Presidente Prudente. SP. Brasil
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Resultados
As idosas apresentaram idade de 70,7 ± 6,6 anos, índice de massa corporal de 27,8 ± 2,4 e velocidade de preferência da
marcha em esteira de 1,01 ± 0,11 m/s.
A tabela 1 mostra as variáveis cinemáticas e cinéticas obtidas na avaliação da marcha em solo antes e depois do protocolo
incremental de fadiga esteira.
Tabela 1: Variáveis cinemáticas e cinéticas durante avaliação da marcha em solo antes e depois do protocolo incremental de fadiga em
esteira

VPMS: velocidade de preferência da marcha em solo; ACPml: amplitude médio lateral do centro de pressão;
ACPap: amplitude ântero posterior do cento de pressão; ÁreaCP: área total do centro de pressão; *p<0,05

Discussão
Ao contrário do esperado, após o protocolo incremental de fadiga, ocorreu um aumento na velocidade de preferência em
solo. Acreditamos que isso se deve a um efeito residual do drive neural aumentado em decorrência da marcha em esteira a qual
constitui-se como uma condição mais desafiadora em relação a marcha em solo.
O CP é uma medida de posição do ponto de aplicação resultante das forças de reação do solo e pode ser considerada uma
medida indireta da estabilidade postural. O aumento significativo nessa variável após o protocolo incremental de fadiga reflete,
portanto, que a marcha tornou-se mais instável e possivelmente aumentou o risco de quedas.

Conclusão
Com base nos resultados podemos concluir que a fadiga aumenta a instabilidade postural e, portanto, atua como um fator
de risco durante a marcha.
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COMPARAÇÃO DOS TESTES DE ESFORÇO EM PESSOAS
SAUDÁVEIS E PESSOAS COM OBSTRUÇÃO PULMONAR
Comparison of exercise tests in healthy persons and persons with
pulmonary obstruction
Luiza Helena Bertozo Da Silva¹, Robison José Quitério1,2, Alexandre Ricardo Pepe Ambrozin1

Palavras chave: obstrução das vias aéreas, testes de esforço;

INTRODUÇÃO
As doenças obstrutivas são caracterizadas por obstrução crônica ao fluxo aéreo e redução da capacidade aeróbia da musculatura periférica, podendo gerar hiperinsuflação e alterações na mecânica ventilatória(1). Estas alterações somadas as alterações
estruturais, funcionais ou bioenergéticas na musculatura periférica levam a limitações nas atividades físicas(2), porém são dependentes da gravidade da obstrução. Assim o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da obstrução leve ao fluxo aéreo na
condição cardiorrespiratória e muscular periférica.

MATERIAIS E MÉTODOS
Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (Proc. 00855/2010), foram avaliados 40 sujeitos divididos em grupos não
obstrutivos e obstrutivos. Foram considerados obstrutivos aqueles com a relação volume expirado forçado no primeiro segundo
(VEF1) e capacidade vital forçada (CVF) menor que 80%. Foram incluídos sujeitos, sem doenças agudas, sem alterações sistêmicas que impedissem a realização dos testes. Todos foram avaliados por meio de anamnese, espirometria, manovacuometria,
força de preensão palmar, TC6 e do TE. Inicialmente passaram por avaliação antropométrica para obtenção da massa corporal
(kg) e da estatura (m) e calculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Foram realizadas três provas de CVF segundo os critérios
da American Thoracic Society(3) (Espirômetro Digital One Flow FVC KitFunction System 1070). A força muscular respiratória
foi avaliada por meio da manovacuometria, (manovacuometro aneróide portátil - comercial medica®)(4). E a avaliação da força
de preensão palmar foi feita utilizando dinamômetro tipo hand-grip (Dinamômetro Crown Manual)(5).
Foram realizados dois Teste de caminhada de seis minutos (TC6) em corredor aberto de 30 metros(6) e a distância total
considerada o resultado do teste. Foram realizados dois TE (com e sem estimulo verbal) em escada à sombra com altura de 7,36
metros e o tempo de subida considerado o resultado do teste(7).
Na analise estatística os dados foram submetidos ao Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e os dados paramétricos
apresentados em média±desvio padrão e os não paramétricos em mediana [quartil 25% - quartil 75%]. A comparação das variáveis
foi realizada utilizando o Teste t (paramétrico) ou o Teste de Mann-Whitney (não-paramétrico). E os resultados dos TC6 e dos
TE por meio do Teste de Kruskal-Wallis com pos-teste de Dunn´s. O nível de significância foi de 5%.

1. DEFITO, Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual Paulista - UNESP.
Marília – SP, Brasil.
2. PPG Desenvolvimento Humano e Tecnologias, Instituto de Biociências, UNESP,
Rio Claro.
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RESULTADOS
Foram avaliados 40 sujeitos (15 homens; 25 mulheres) sendo 17 não obstrutivos (4 homens; 13 mulheres) e 23 obstrutivos (11
homens; 12 mulheres). As características gerais, força de preensão e respiratória e função respiratória são comparadas na Tabela 1.
Tabela 1. Análise antropométrica e resultados dos testes de esforço nos pacientes saudáveis e pacientes com obstrução. Resultados
obtidos em média e mediana e seus desvios padrões.

Kg – quilogramas; m – metros; Kgf – quilograma força; L – litros; cmH2O – centímetros de água; IMC – índice de massa
corpórea; CVF – capacidade vital forçada; VEF1 – volume expiratório forçado no primeiro segundo; Pimáx – pressão
inspiratória máxima; Pemáx – pressão expiratória máxima; *mediana [quartil 25% - quartil 75%]; §media±desvio padrão.
Não houve diferença significativa entre os TC6 (Figura 1) e os TE de sujeitos não-obstrutivos com estimulo e obstrutivos
sem estimulo verbal (Figura 2).
Figura 1: Gráfico das distâncias percorridas nos testes de caminhada de seis minutos (m) por sujeitos não-obstrutivos (NO) e
obstrutivos (O) apresentadas em mediana [quartil 25% - quartil
75%] p=0,064

Figura 2: Gráfico do tempo no testes de escada (seg) com e sem
estimulo verbal, nos indivíduos não-obstrutivos (NO) e obstrutivos
(O) apresentadas em mediana [quartil 25% - quartil 75%] *p<0,05

DISCUSSÃO
Esta pesquisa avaliou sujeitos com relação VEF1/CVF menor que 80%, a fim de detectar se obstruções leves podem
alterar o desempenho em testes de esforço e a força muscular, só houve diferença no resultado do TE. Sabe-se que pacientes
obstrutivos graves apresentam repercussões sistêmicas que acarretam alterações musculares e na capacidade de exercício(8),
decorrentes do déficit na capacidade oxidativa muscular, redução das fibras tipo I e aumento das fibras tipo II(9,10). De acordo
com os resultados aqui apresentados estas alterações não ocorrem em sujeitos com obstrução leve ou não são capazes de levar a
alterações nos testes aqui utilizados.
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CONCLUSÃO
Sujeitos com obstrução aérea leve não apresentam disfunções significativas na capacidade cardiorrespiratória e muscular
periférica.
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EVOLUÇÃO DO PARTO VAGINAL EM MATERNIDADE
DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE E INCIDÊNCIA DE
INCONTINÊNCIA URINÁRIA
Evolution of vaginal delivery in the maternity of public health and
impact of urinary incontinence

Julia Menezes Graziano¹, Gabriela Marini², Fernanda Piculo², Ana Paula Machado de Almeida²,
Maria Cláudia Cabrini Grácio¹, Angélica Mércia Pascon Barbosa¹.

Palavras Chaves: Episiotomia. Incontinência Urinária. Parto Vaginal.

INTRODUÇÃO
A incontinência urinária (IU) definida como qualquer queixa de perda involuntária de urina1, é considerada problema de
saúde pública e responsável por impacto negativo na vida da mulher2. Dentre os fatores de risco para IU evidencia-se a gestação e
o parto3. Durante o parto vaginal (PV) o trauma obstétrico pode causar diferentes graus de lesões nas estruturas neuromusculares
do assoalho pélvico, contudo discute-se que a ocorrência ou não da IUG se associe às alterações fisioló-gicas da gravidez3. O
objetivo do presente trabalho foi verificar a evolução do parto vaginal e a incidência de IU em mulheres atendidas em Maternidade do Município de Marília.

MÉTODOS
Trata-se de estudo de coorte retrospectivo e foi realizado no período de junho a outubro de 2012 em Maternidade da
cidade de Marília/SP. A proposta foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de
Marília (FAMEMA) sob nº 729/09. O critério de inclusão para a amostra foi de parturientes que evoluíram para parto vaginal
no ano de 2011em maternidade pública. Foram coletados dados de 858 partos vaginais. Nos prontuários continham a evolução
do parto vaginal para parto vaginal espontâneo (PVE), parto vaginal com o uso de fórceps (PVF), parto vaginal com epsiotomia
(PVEp), parto vaginal com laceração (PVL), parto vaginal com laceração e epsiotomia (PVEpL). A participante foi contatada
12 meses PP, momento em que foi informada a respeito dos objetivos da pesquisa, da forma e conteúdo da entrevista mediada
que foi composta de quatro perguntas fechadas sobre a gestação, parto e PP, a saber: ocorrência de IU prévia à gestação (IUP),
ocorrência de (IUG), ocorrência de IU 30 dias pós parto (PP) e ocorrência de IU 12 meses PP. Porém houve êxito em coletar
dados do questionário com 149 delas, devido grande parte ter mudado de telefone, ou não atenderem, ou por terem se recusado a
responder. Para verificar a associação entre variáveis qualitativas foi aplicado o teste χ2. Os dados foram analisados pelo programa
estatístico Biostat 2009 Professional 5.8.4.
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RESULTADOS
Os resultados da análise do GPV apresentados na Tabela 1 referente à evolução do parto nas variáveis, PVE, PVF, PVEp,
PVL, PVEpL, demonstraram que a maioria foi submetida a episiotomia. (Tabela 1). A análise da ocorrência de IUP, IUG, IU 30
dias PP e IU 12 meses PP demonstrou que houve ocorrência de IU em todos os momentos tanto no GPV Observou-se que a IUG
foi a de maior incidência, sendo que foi em 41,6% (62) e destas permaneceram incontinentes 30 dias PP 53,2% (33) e 12 meses
PP 50% (31) meses PP 43,8% (11) (Tabela 2).

DISCUSSÃO

No presente estudo evidenciou-se prevalência de IU gestacional em 41,3% das mulheres durante a gestação e em 22,8%
delas no pós-parto. Em estudo semelhante, Lopes (2012) encontrou incidência de IU nas mulheres avaliadas em 50,7% e 24,6%
durante a gestação e no pós-parto respectivamente4. Observa-se em ambos os estudos que após o parto, uma média de 50% das
mulheres continuou com a perda urinária, o que mostra o quão importante vem a ser o tratamento precoce para a IU. Com a evolução da gestação, a bexiga desloca-se para anterior e superior, sai de seu local habitual e, no terceiro trimestre, ocupa a posição
mais abdominal do que pélvica5. Também ocorre a hipertrofia do músculo detrusor da bexiga pelo estímulo estrogênico, porém, o
mesmo se torna hipotônico pela ação progestacional, o que leva ao aumento da capacidade vesical5. Contudo, com o crescimento
do útero e do feto, ocorre certa compressão da bexiga, o que acarreta na diminuição da capacidade vesical com a evolução da
gravidez5. Todo este processo explica o porquê do aumento da incidência de incontinência urinária encontrada durante a gestação.

CONCLUSÃO

A maioria dos partos vaginais evoluiu com episiotomia e houve incidência de incontinência urinária gestacional em
pouco menos da metade das mulheres entrevistadas, das quais, a maioria permaneceu incontinente 30 dias e 12 meses pós-parto.
Tabela 1: Número e porcentagem de mulheres que realizaram; parto vaginal espontâneo (PVE); parto vaginal forçado (PVF); parto
vaginal (PV) com episiotomia; parto vaginal com laceração (PVL); e parto vaginal com episiotomia e laceração (PVEpL).

Tabela 2 – Número e percentual de mulheres que referiram IU prévia à gestação (IUP), ocorrência de (IUG), ocorrência de IU 30 dias
pós-parto (PP) e ocorrência de IU 12 meses PP.
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AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE PESSOAS COM
HEMIPLEGIA EM UM CONTEXTO DE ANÁLISE DE
TAREFAS
Magda Curcino¹, Ana Beatriz Segatto Pignatti¹, Thairyne Olivato¹, Isabela Maia da Cruz Fernandes¹,
Paula Takeuti¹, Érika Dourado de Souza¹, Eliane Ferrari Chagas².

INTRODUÇÂO
Na presença de uma lesão, a neuroplasticidade é a capacidade que o sistema nervoso tem em se adaptar às mudanças do
organismo gerando modificações em sua estrutura. Nas lesões neurológicas, como Acidente Vascular Encefálico, esta capacidade
está presente, principalmente, até os seis primeiros meses. Com isso, a reabilitação deve ser iniciada neste período para que este
processo seja potencializado. Devido à grande demanda de pacientes e falta de serviços públicos na área de Fisioterapia pelo
SUS, nem sempre isto é possível, interferindo nos benefícios da Fisioterapia para esses casos. Além disso, a participação ativa do
paciente e inserção dos seus familiares e cuidadores no tratamento mostraram-se fundamentais no processo de reabilitação1. O
objetivo do presente estudo foi verificar o perfil e desempenho funcional da população participante de um projeto em um período
de acompanhamento.

METODOLOGIA
Foram incluídos sujeitos com quadro de hemiplegia ou hemiparesia, lesão em período inferior a seis meses e em um único
hemisfério e acima de 40 anos. A documentação foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa com o número 02818113.60000.5402
e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os procedimentos foram organizados da seguinte forma: 1) Entrevista: obter dados de identificação e história da lesão; 2) Escalas de Avaliação: aplicar a Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) e Índice de Barthel Modificado (IBM). 3) Planilha de Tarefas: roteiro para identificar tarefas em estabilidade
(manter-se sentado e em pé) e em mobilidade (passar deitado – sentado, sentado – alcançar objeto no chão, sentado – em pé, em
pé – alcançar objeto no chão e em pé – sentado) elaborado a partir do conceito de Gentile2. A partir da avaliação, foram elaboradas orientações direcionadas a cada caso, compreendendo exercícios, adequação de mobiliários, posicionamento apropriado,
cuidados gerais, explicações sobre a doença, quadro clínico, evolução e demais informações necessárias. Estas informações foram
apresentadas e descritas em material impresso com ilustrações fotográficas para utilização em seu domicílio. Os sujeitos foram
avaliados em duas etapas (avaliação 1 e 2).

RESULTADOS
Foram avaliados oitos sujeitos com o quadro de hemiparesia. Destes, 5 mulheres e 3 homens. A média de idade foi de
58,5±10,58 anos e o tempo médio de lesão foi de 55,25 dias, confirmando que os sujeitos estavam no período que a neuroplasticidade mostrava-se fundamental³. Os valores totais obtidos nos momentos da avaliação e reavaliação foram inseridos na Tabela 1.

1. Alunas do curso de graduação em Fisioterapia
2. Docente e orientadora do Departamento de Fisioterapia
Faculdade de Ciências e Tecnologia. Universidade Estadual Paulista – UNESP Presidente
Prudente. SP. Brasil
Pró-reitoria de extensão universitária - PROEX
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Tabela 1 – Valores totais obtidos pelas escalas funcionais no momento da avaliação e reavaliação de cada indivíduo

DISCUSSÃO
Verificou-se aumento da pontuação total das escalas em três casos e um indivíduo manteve a pontuação máxima. Apenas um
indivíduo teve piora dos resultados, porém houve intercorrência neste período. Três indivíduos não compareceram à reavaliação
por terem sido inseridos em serviços de fisioterapia do município. Foi possível orientar atividades, adaptações e informações sobre
a hemiplegia, inclusive com treinamento das atividades a serem realizadas em casa acompanhada de manual das tarefas impresso.
Verificou-se evolução, no entanto, não foi possível afirmar que tal procedimento contribuiu para os resultados. Outra pesquisa
mostrou que casos agudos obtiveram ganhos funcionais (SANTOS et al, 2012), demonstrando a preocupação em elaborar propostas
de orientações baseadas em avaliações e estabelecer método de participação ativa dos indivíduos e seus familiares/cuidadores.

CONCLUSÃO
Pode-se concluir que com as avaliações, foi possível detectar o desempenho funcional e o perfil dos indivíduos e com este
método, realizar uma abordagem que inclui orientações, informações e que permitiu estabelecer a participação dos indivíduos e
de seus cuidadores no processo de reabilitação aproveitando o período de neuroplasticidade.
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IMPACTO DOS FATORES INTRÍNSECOS NA QUALIDADE
DE VIDA DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL
Impact of Intrinsic Factors in the Quality of Life of Children with
Cerebral Palsy
Bruna Pizetta Ferronato¹, Ligia Maria Presumido Braccialli², Michelle Zampar Silva³

Palavras-chaves: Qualidade de vida, paralisia cerebral, criança.

Introdução
A paralisia cerebral (PC) ou encefalopatia crônica não progressiva da infância é decorrente de uma lesão estática no encéfalo
durante o período de desenvolvimento¹. A agressão pode ocorrer no período pré, peri ou pós-natal.
Qualidade de vida (QV) tem sido definida como “uma percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura
e dos sistemas de valor em que vivem, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações²”.
A avaliação da QV é imprescindível na área da saúde, pois os resultados obtidos contribuem para aprovar e definir tratamentos e avaliar a repercussão da deficiência na vida do individuo com deficiência, sendo essenciais para a promoção de saúde
da criança com PC³.
Nessa perspectiva, para avaliar qualidade de vida de crianças com PC faz-se necessária à utilização de um instrumento
voltado exclusivamente para essa clientela4.
O objetivo desse estudo foi analisar o impacto de fatores intrínsecos do desenvolvimento na qualidade de vida de crianças
com paralisia cerebral.

Metodologia
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília –
UNESP, protocolo Nº 0451/2012.
Participaram do estudo 125 cuidadores primários ou pais de crianças com PC. O pai ou cuidador deveria ser seu cuidador
principal e a criança deveria ter entre 4 e 12 anos Os participantes do estudo responderam o questionário Child Health Questionnaire- versão para cuidadores (CHQ-PF50), e os devolveram no prazo de uma semana. As respostas obtidas em cada questionário
foram digitadas no programa SPSS e os escores foram convertidos conforme estabelece cada manual para a obtenção do índice
de qualidade de vida para cada domínio. Realizou-se a análise estatística descritiva para caracterização demográfica da população
do estudo. A verificação da normalidade dos dados foi realizada por meio do teste de Shapiro-Wilk. Para a comparação entre
os grupos, meninos e meninas foi usado o teste T de student’s para grupos independentes. Para a comparação entre meninos e
meninas do questionário especifico de qualidade de vida para PC, CPQol Child, foi usado o teste Mann Whitney para grupos
independentes. Para a análise da relação entre os domínios, e idade e o nível da GMFCS foi usado teste de correlação de Pearson.

1, 2, 3. Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual Paulista - UNESP.
Marília. SP. Brasil
Agência financiadora: PIBIC/CNPq
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Resultados
Obteve-se como resultados que para as crianças com menor comprometimento motor os cuidadores indicaram pior qualidade
de vida; o domínio atividades familiares foi apontado com melhor escore de qualidade de vida e a percepção de saúde com o pior
escore; as crianças mais velhas e os meninos possuem melhor qualidade de vida.

Discussão

Observa-se em relação a idade que quanto mais velha a criança melhor escore foi obtido nos domínios de sua qualidade de
vida. Esses achados indicam que apesar das crianças com PC apresentam vários distúrbios associados que podem comprometer
o seu quadro clínico5 parece não haver relação com a percepção de qualidade de vida.
Viu-se também, que, quanto mais comprometida de acordo com a escala GMFCS, melhor é sua qualidade de vida para o
domínio atividades familiares (FA); e pior é sua qualidade de vida para o domínio Percepção de Saúde (GH).
Para Faleiros6, a opinião dos pais é relevante e importante quando presentes e atuantes são capazes de estimular o bem-estar
global das crianças, sendo que quanto mais comprometida a criança, o mínimo ganho desta, já representa uma grande evolução,
no ponto de vista de seus cuidadores.

Conclusão

Conclui-se que os fatores intrínsecos tem impacto na qualidade de vida de crianças com paralisia cerebral.
Agradecimentos
Ao CNPq, pelo apoio financeiro.
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EFEITOS DO EXERCÍCIO NA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE
TABAGISTAS
Exercise’s effects on the heart rate of smokers
Camila Aguiar Santiago¹, Dionei Ramos¹, Juliana Tiyaki Ito¹, Ercy Mara Cipulo Ramos¹.

Palavras chave: Tabagismo, frequência cardíaca, exercício físico

INTRODUÇÃO
O tabagismo é considerado um problema de saúde pública, e constitui a principal causa de morbi-mortalidade evitável nos
países desenvolvidos1.
O fumo do tabaco afeta múltiplos sistemas do organismo humano, que pode gerar doenças relacionadas ao sistema respiratório, cardiovascular, bem como podem levar a um comprometimento da capacidade cardiorrespiratória 2. Este último se
deve ao efeito negativo do cigarro, que reduz a capacidade de transporte e oferta de oxigênio, o que consequentemente diminui
a eficiência aeróbia 3, sendo assim necessário um aumento da ventilação que decorre de um aumento do rendimento cardíaco,
ao realizar um exercício físico.
A frequência cardíaca (FC) é uma medida importante, que tem apresentado boa correlação com a condição cardiovascular3,4.
Trata-se um índice facilmente mensurável, não invasivo, além de um ótimo marcador do controle autonômico cardíaco, quando
mensurado em exposição ao exercício5.
Uma elevada FC em repouso, assim como suas respostas anormais durante e após o esforço físico, podem predizer manifestações de doenças cardiovasculares e contribuir para a identificação precoce de pessoas com alto risco6,7.
Tabagistas têm apresentado altos valores de FC em repouso, além de respostas mais lentas deste índice, devido ao seu
comprometimento cardiorrespiratório. Entretanto, pouco se sabe sobre a resposta da FC ao esforço físico máximo de tabagistas
jovens adultos, e se esta é diferente quando comparada ao do indivíduo não tabagista. Portanto o objetivo deste estudo foi avaliar e
comparar o comportamento da FC antes, no momento de interrupção e após o esforço físico máximo de tabagistas e não tabagistas.

MÉTODOS
Para este estudo foram avaliados 28 tabagistas e 17 não tabagistas com idade entre 30 e 50 anos com função pulmonar normal atestada por espirometria, submetidos a um esforço máximo, no qual os sinais vitais foram mensurados antes e após o teste.
Os indivíduos foram orientados a abster-se do cigarro, a não ingerir bebidas a base de cafeína e a não realizar atividade
física por 12 horas antes da execução do protocolo de avaliação, dividido em:
• Mensuração da frequência cardíaca pré-esforço
• Esforço físico máximo - Teste exaustivo e progressivo em esteira
• Mensuração da frequência cardíaca na interrupção do esforço
• Mensuração da frequência cardíaca pós-esforço

1. Faculdade de Ciências e Tecnologia - Unesp - campus de Presidente Prudente São Paulo - Brasil.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1. Características dos grupos tabagistas e não tabagistas representadas em média ± desvio padrão.
Legenda: N: número de voluntários; IMC: índice de massa corporal; kg: quilograma; m: metro; COex: monóxido de carbono
no ar exalado; ppm: partes por milhão. *Diferença estatisticamente significante em comparação ao grupo tabagista.

Figura 1. Valores de frequência cardíaca de tabagistas e não tabagistas.
Os resultados mostraram que o grupo não tabagista apresentou maiores índices de FC comparada aos não tabagistas na
interrupção e após o esforço. Entretanto, sugere-se que tais resultados decorreram de sua maior permanência no teste de esforço
máximo, 21 minutos comparados aos 16,8 minutos dos tabagistas, uma vez que essa resposta sofre influência do tempo e da
intensidade do esforço.
Adicionalmente, o fato dos tabagistas suportarem o esforço por menos tempo, já indica um comprometimento em sua capacidade cardiorrespiratória, e consequentemente um pior desempenho no esforço físico máximo.

CONCLUSÃO
Os tabagistas expostos ao esforço físico máximo apresentaram menores índices de FC na interrupção e após o esforço,
contudo permaneceram por menos tempo no teste comparado aos indivíduos não tabagistas.
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ABORDAGEM INTENSIVA NO TRATAMENTO DO
TABAGISMO: NOVAS TÉCNICAS
Intensive approach in treatment of smoking: new techniques
Mariana Belon Previatto¹, Dionei Ramos¹, Ana Paula Coelho Figueira Freire1,
Bruna Spolador de Alencar Silva¹, Renata Marques David1, Paula Roberta da Silva Pestana1,
Rômulo Araújo Fernandes¹, Ercy Mara Cipulo Ramos¹.
Palavras Chave: Hábito de fumar, Abandono do uso de tabaco, Campanhas para controle do tabagismo.

Introdução
O tabagismo é um grave problema de saúde pública, considerado a principal causa de morte evitável no mundo e representa
um acentuado fator de risco para diversas doenças. Estudos demonstram que 80% dos indivíduos tabagistas apresentam o desejo
de parar de fumar, porem apenas 3% conseguem sem nenhum tipo de auxílio, frente a este dado destaca-se a importância de
programas para cessação tabagística.1,2

Objetivo
Avaliar o índice de sucesso do programa de cessação tabagística coordenado por fisioterapeutas com procedimentos exclusivos de abordagem.

Métodos
Após avaliação inicial para caracterização dos participantes, principalmente quanto ao hábito tabagístico, escolaridade,
medicação, doenças associadas, todos foram acompanhados por seis meses após a data de cessação por uma ficha de manutenção
mensal. Nesta ficha foram registradas a frequência e a condição de abstinência ou recaída. O programa além de adotar procedimentos estabelecidos pelo Instituto Nacional do Câncer, baseados nas terapias cognitivas comportamentais e farmacológicas para
a cessação, associa novas técnicas tais como a intensificação na frequência dos encontros iniciais; o primeiro encontro destina-se
a apresentação do tratamento e esclarecimentos, além de depoimentos de ex-tabagistas participantes de grupos anteriores. Os
dados foram analisados pelo software estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 13.0 com o teste Qui-quadrado para comparação dos grupos. Foi adotado intervalo de confiança de 95%.

Resultados
Dos 202 indivíduos tabagistas, 145 preencheram os critérios de inclusão propostos: compareceram a minimamente 3 das
5 reuniões antes da data de cessação. Observou-se um índice de sucesso de 66,21% durante este acompanhamento. Perfil dos
indivíduos que alcançaram sucesso: 51,04% do gênero feminino, média de idade de 50,34±12,54 anos, 35,42% apresentaram
colegial completo/superior incompleto, média do índice de Fagerstrom de 6,25±1,85 pontos, 11,46% apresentaram ansiedade/
depressão e 71,88% fizeram uso da medicação Bupropiona e adesivo transdérmico.

1. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Universidade Estadual Paulista – UNESP.
Presidente Prudente. SP. Brasil.
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Discussão
O presente estudo demonstrou que novas técnicas implantadas no programa de cessação tabagística mostraram-se eficientes e possuem impacto positivo na taxa de sucesso apresentada, principalmente quando comparada com dados observados na
literatura. 3,4,5,6,7,8
Acredita-se que o índice de sucesso obtido possa ser atribuído principalmente à intensificação da frequência das reuniões
iniciais. A literatura demonstra que quanto maior o tempo de aconselhamento, maiores as taxas de abstinência. 9
Além dos diversos aspectos analisados neste estudo, ressalta-se que dependência do tabaco mostra-se um mecanismo complexo e com características peculiares, destaca-se o desenvolvimento da dependência comportamental e psicológica que também
dificultam no processo de cessação ao tabagismo e de sua manutenção. Desta forma o profissional envolvido na intervenção para
cessação tabagística deve atentar-se a todos estes fatores que impactam diretamente as chances de sucesso no tratamento contra
o tabagismo.

Conclusão

Conclui-se que procedimentos metodológicos exclusivos realizados no programa de cessação tabagística da FCT/UNESP
proporcionaram alto índice de sucesso de abstinência em um acompanhamento por seis meses.
Agradecimentos: Os autores do presente estudo agradecem à Fundação da UNESP (FUNDUNESP), Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).
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ORIENTAÇÃO EM FISIOTERAPIA: PROPOSTA DE
INTERVENÇÃO PARA PESSOAS COM HEMIPLEGIA, PARA
FÁMILIA E CUIDADORES
Erika Dourado de Souza¹, Isabela Maia da Cruz¹,Thairyne Olivato¹,
Ana Beatriz Segatto Pignatti¹,Paula Takeuti¹,Magda Cursino¹, Eliane Ferrari Chagas².

Palavras-chave: Reabilitação, orientações domiciliares, neuroplasticidade

Introdução
Uma lesão neurológica como um Acidente Vascular Cerebral (AVC), possui um período maior de capacidade de neuroplasticidade que ocorre, em maior qualidade, até os 6 primeiros meses após a lesão¹. Muitas vezes, logo após um AVC, uma hemiplegia
ou hemiparesia ocorre e um conjunto de alterações funcionais estão presentes interferindo diretamente nas atividades realizadas
pela pessoa e na qualidade de vida. A família passa a cuidar, ou um cuidador específico. A recuperação ou mecanismos adaptativos
passam a ocorrer após um período inicial e podem contribuir ou interferir de forma negativa neste processo. O sistema nervoso
central possui condições de provocar modificações na estrutura e nas propriedades morfológicas de elementos neurais, entendida
como neuroplasticidade e é a base da recuperação, sendo entendida como a capacidade do sistema nervoso de se adaptar às mudanças ambientais externas e internas². Esta condição neurológica é relevante na reabilitação. Para que este mecanismo possa ser
potencializado, é importante que o indivíduo receba estímulos adequados e uma das maneiras é a realização contínua de atividades
em casa, com orientações que buscam evitar posturas prejudiciais, a inatividade, complicações osteomusculares, além de realizar
atividades e posturas que possam estimular a aquisição de movimentos e ações dentro de casa3. Desta forma, as orientações
podem ser adequadas às necessidades da pessoa e da família, com a participação ativa de todos e com vistas à neuroplasticidade.

Objetivo
realizar orientações do indivíduo, sua família e cuidadores, considerando o quadro disfuncional e as necessidades direcionadas à neuroplasticidade.

Métodos
Este trabalho parte de um Projeto de Extensão denominado “Avaliação e Orientação em Fisioterapia Neurológica: pacientes,
família e cuidadores”, realizado no Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação da FCT/UNESP. O procedimento
para determinação das orientações era baseado em uma avaliação que contemplava Entrevista para obter dados de identificação e
história da lesão; Escala de Equilíbrio de Berg e Índice de Barthel Modificado para atividades de vida diária e Planilha de Tarefas,
um roteiro para identificar tarefas deitado, sentado e em pé, em estabilidade e em mobilidade4. A partir da avaliação, atividades
foram programadas contemplando: exercícios, adequação de mobiliários, posicionamento apropriado, cuidados gerais, explicações
sobre a lesão, quadro clínico, evolução entre outras necessidades. Com as orientações determinadas e personalizadas, um material
impresso com descrições e/ou ilustrações fotográficas era elaborado para utilização em seu domicílio pelos pacientes, familiares
e/ou cuidadores. Todas as orientações necessárias eram treinadas e demonstradas no momento dia da avaliação. Após 15 dias,
o indivíduo era reavaliado e novas orientações eram apresentadas no mesmo critério descrito anteriormente. Os procedimentos
deste estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 02818113.60000.5402).
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Resultados
Participaram do processo de orientação, até o momento, 25 indivíduos, todos hemiplégicos ou hemiparéticos, 11 homens
e 14 mulheres com idade 57,16±13,92.
Em relação ao lado da hemiplegia, 13 eram do lado direito, 10 do lado esquerdo e 2 acometidos em ambos os lados. O
tempo de lesão foi, em média 17,34 meses, com DP 39,89 sendo que 16 sujeitos estavam abaixo de 6 meses. Todos estavam
acompanhados de seus familiares/cuidadores. As diferentes condições do quadro funcional subsidiaram as orientações que, dentre
as mais comuns foram: a) Estimular endireitamento, propriocepção, equilíbrio na posição sentada e em pé (evitar cadeiras com
inclinação e sofás muito macios, adequações da postura com apoios necessários, conversar a partir do lado da hemiplegia, uso
de janelas e ajudas adequadas para ficar em pé); b) Cuidados e uso de tronco, membros e ombro acometidos (uso de almofadas e
apoios, exercícios, apoios para transferências, utilização de ações durante AVD, posição de objetos de interesse como TV, som); c)
Participação no cotidiano (tarefas domésticas ou de interesses, passeios e transferências); d) Educação e Informação (valorização
das orientações, repetição e neuroplasticidades, informações sobre a lesão. Para a reavaliação para novas orientações, somente
16 sujeitos retornaram.

Discussão
Avaliação com orientação específica tem sido importante para os pacientes e seus familiares, pois aprendem muito sobre as
atividades em casa (como pegar o sujeito, levantar, transferir para um banheiro, dentre outras), entendem como fazer exercícios
ou mesmo as posturas que beneficiam a recuperação, conscientiza da importância do exercício diário, do estímulo de participação
do paciente/família3 e muitas outras informações e orientações simples que ajudam no dia-a-dia e contribuem para a neuroplasticidade¹. Lesões de início súbito possuem essa capacidade de recuperação, principalmente até os 6 meses5. Também foram
instruídos a realizar as orientações diariamente, pois esta repetição produz taxas mais altas de aprendizagem quando comparadas
às realizadas em um único dia, favorecendo a neuroplasticidade1,7. A abordagem baseou-se nos princípios da neurofacilitação
e associado ao treinamento orientado à tarefa4. Os benefícios das orientações estão ainda sendo verificados, houve retorno de
metade dos pacientes para reorientações. Foi verificado, na reavaliação, melhora do quadro funcional, porém não foi o foco deste
estudo. De forma geral, acredita-se que por compreenderem o papel das atividades em casa e as informações, passam a entender
a relação dos exercícios e atividades diárias e seu papel na neuroplasticidade.

Conclusão
Verificou-se a contribuição no atendimento de uma demanda reprimida, estimulação de uma participação ativa do paciente e
seus acompanhantes, observando-se melhores resultados das escalas e na execução das tarefas já verificado em pesquisa realizada
pelo grupo em outro estudo.
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EFEITO DOS TREINAMENTOS DE FORÇA E RESISTIDO
FUNCIONAL SOBRE CITOCINAS SÉRICAS EM MULHERES
JOVENS SEDENTÁRIAS
Effect of Strength and Resistive Functional Training on Serum Cytokines
of Healthy Sedentary Women
Tamara dos Santos Gouveia¹, Patrícia Monteiro Seraphim², Bruna Montechieze Cassemiro³,
Jayme Netto Júnior²
Palavras-Chave: Inflamação, treinamento físico, citocinas

INTRODUÇÃO
O sedentarismo tem se tornado algo frequente na nossa sociedade, de acordo com uma pesquisa feita pelo PNAD (Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílio). Isso expõe a população a fatores de risco que podem ser evitados pela prática regular de
exercício físico (Knuth et al, 2011). O exercício físico promove benefícios por meio de pequenos traumas nos músculos, funcionando como um agente agressor que causará o desencadeamento de respostas inflamatórias agudas no organismo, tendo como
consequência regeneração e reparo dos tecidos (Silva et al, 2011). Essas respostas podem ser quantificadas, avaliando-se a concentração de citocinas séricas, tais como TNF-α (Fator de necrose tumoral tipo alfa - sinaliza e induz respostas inflamatórias) e
IL-10 (Interleucina 10- que sinaliza as respostas anti-inflamatórias, inibindo ou diminuindo as respostas inflamatórias) (Ferreira
et al, 2009). De acordo com o tipo de exercício praticado e a forma como este é realizado haverá mudanças nas concentrações
dessas citocinas (Ogawa et al, 2010). Não existe na literatura informações sobre qual prática pode ser mais benéfica para promoção
de alterações significativas na musculatura. Desse modo, o objetivo do estudo foi comparar dois tipos de treinamento, o de força
(alavancas simples de movimento) e o resistido funcional (alavancas complexas de movimento), sobre as respostas inflamatórias
de mulheres jovens sadias sedentárias.

METODOLOGIA
Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e foi aprovado através do protocolo de n° 01310212.4.0000.5402.
Foi composto por 30 sujeitos do sexo feminino, entre 18 e 30 anos que foram divididas entre os grupos de treinamento de força
e de treinamento resistido funcional. Foram submetidas a 30 sessões de treinos por 13 semanas, com intervalos recuperativos de
24 a 72 horas entre as sessões. As cargas de treinamento foram definidas após o teste de 1RM e as coletas das variáveis ocorreram
antes do início do treino e sete dias após o término do programa. Amostras de 5 mL de sangue foram coletadas da veia antecubital e
após a coleta, foram mantidas a 4°C até centrifugação a 1.500 rpm, durante 10 minutos para obtenção do soro, que foi armazenado
a -20°C até a realização das análises. A determinação do TNF-alfa e do IL-10 foi realizada por meio da quantificação por ELISA
(Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay). A análise entre os grupos foi realizada pela distribuição quanto à normalidade por meio
do teste de Kolmogorov-Smirnov. Havendo distribuição normal foi adotado o Teste T de Student para dados não pareados e não
havendo distribuição normal, foi usado o teste de Friedman. Sendo adotado o nível de 95% de significância.
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RESULTADOS

Figura 1- Perfil sérico de secreção de citocinas pró-inflamatório (TNF-α) e anti-inflamatório (IL-10) em jovens sedentárias
nos tempos Basal, 24h, 48h, 72h, 96h, 120h e 07 dias após cessação de treinamento resistido funcional ou de força.(A - *p<0,05
Basal vs 48h, #p<0,05 Basal vs 72h, $p,0,05 Basal vs 120 h, @p<0,05 Basal vs 7 dias; B - *p<0,05 Basal vs 120h, #p<0,05 Basal
vs 7 dias; C - *p<0,05 Basal vs 120h; D - *p<0,05 Basal vs 120h, #p<0,05 Basal vs 7 dias).

DISCUSSÃO
Em ambos os treinamentos a concentração máxima de citocina pró-inflamatória ocorreu aos 07 dias após a cessação do
treinamento. Baseado nestes valores pode-se inferir que o treinamento resistido funcional realizado por mulheres jovens e sadias parece provocar um quadro mais pró-inflamatório do que o treinamento de força. A concentração máxima obtida com o
treinamento de força foi 248,7+/-128pg/ml após 07 dias de cessação do treinamento, e com o treinamento resistido funcional foi
aproximadamente o dobro, 392,4+/-319,8pg/ml após 07 dias de cessação de treinamento. Além disso, pode-se observar que esta
concentração máxima do treinamento de força é semelhante à concentração obtida no treinamento resistido funcional logo após
48h da cessação do treinamento, a qual foi mantida elevada até os 07 dias. Neste sentido, pode-se observar que os valores de
concentração sérica de citocina anti-inflamatória IL-10 são mais elevados também no treinamento resistido funcional do que no de
força. Vale salientar que após 72h de cessação do treinamento, ambos parecem promover um efeito anti-inflamatório semelhante,
com valores mínimos de secreção de citocina IL-10.
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Do ponto de vista de remodelamento muscular, pode-se sugerir que o treinamento funcional para mulheres jovens sadias
é mais eficaz para promover as alterações necessárias para regeneração e reparo do tecido, criando ambiente mais traumático,
porém com maior probabilidade de mudanças morfológicas (Cruzat VF et al, 2007).

Conclusão

Portanto, conclui-se que o treinamento funcional parece estimular maior resposta inflamatória do que o treinamento convencional em mulheres jovens sadias, o que pode facilitar maiores mudanças de remodelamento muscular nos indivíduos.
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A PERFORMACE MOTORA GLOBAL E EQUILÍBRIO EM
CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWM POR MEIO DA
ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MOTOR - EDM
Fabiana Araújo Silva¹; Mileide Cristina Stoco de Oliveira¹; Tânia Cristina Bofi²;
Augusto Cesinando de Carvalho².
Palavras- Chave: Síndrome de Down; Motricidade Global; Equilíbrio; Atraso do Desenvolvimento Motor;
Escala de Desenvolvimento Motor.

INTRODUÇÃO
A Síndrome de Down (SD) é caracterizada pela trissomia do cromossomo 21 que resulta em um desequilíbrio na função
reguladora dos genes, provocando anormalidades estruturais e funcionais no sistema nervoso. Pode está presente em todas as raças
com incidência, no Brasil existe em média 300 mil pessoas com a Síndrome, sendo a incidência de 1,3 para cada 1000 nascidos
vivo (1). Alguns autores apontam a presença de alterações fisiológicas e cognitivas, tais como a frouxidão ligamentar. Alterações sinápticas ocorrem devido à diminuição da densidade no córtex sensório-motor (2 3 4). Algumas malformações congênitas
ocasionalmente presentes podem resultar em patologias futuras, são alterações e anomalias em variados sistemas do corpo, no
sistema musculoesquelético, na visão, na audição, cardiorrespiratórias, ortopédicas, no sistema digestória, endocrinológicas, ou
em outros sistemas (4 5). Problemas de equilíbrio estático e dinâmico são frequentemente presentes nessa população, devido à
hipotonia, à frouxidão ligamentar e principalmente às alterações do cerebelo, órgão muito presente no controle e manutenção
do equilíbrio. A hipotonia muscular contribui para outras alterações no desenvolvimento motor, como na motricidade global,
no esquema corporal e no controle postural. Interfere na ação dos grupos musculares na realização dos movimentos dinâmicos,
contribuindo para atrasos nos principais marcos do desenvolvimento motor (6). A dificuldade com os mecanismos de controle
motor e de equilíbrio resultam na instabilidade corporal, interferindo na realização de tarefas, na aquisição dos marcos motores e
na funcionalidade desses indivíduos, interferindo na sua autonomia e na qualidade de vida. Entre os instrumentos utilizados para
avaliar o desenvolvimento motor encontra-se a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM). Composta por diversas baterias de
testes que podem ser aplicados em crianças de 2 a 11 anos de idade, a ordem de sua aplicação é baseada nas idades cronológicas
que aumenta gradativamente o nível de dificuldade das tarefas juntamente com a idade. Os testes motores da EDM avaliam sete
áreas do desenvolvimento: motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e temporal
mais a lateralidade dos membros e dos olhos (7).

OBJETIVO
Analisar a capacidade motora global e o equilíbrio em crianças com diagnóstico de SD pela aplicação dos testes da EDM.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva analítica. Participaram deste estudo 9 crianças (6 meninas e 3 meninos) com
SD, com idades entre 3 e 10 anos frequentadoras do Laboratório de Psicomotricidade e no Centro de Estudos e Atendimentos
em Fisioterapia e Reabilitação da Universidade Estadual Paulista (FCT/UNESP) de Presidente Prudente. Os pais das crianças
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, cujo número de protocolo
foi 140/2006. Utilizou-se como instrumento a EDM nas áreas de motricidade global e de equilíbrio. As baterias de testes de motricidade global (MG) e equilíbrio (EQ) consistem num conjunto de 10 tarefas motoras em cada área, as quais vão progressivamente
aumentando o nível de dificuldade de execução em cada faixa etária.
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RESULTADOS
100% da amostragem não foi capaz de enquadrar-se na sua respectiva idade cronológica.
Os resultados do desempenho de cada criança nas duas áreas avaliadas e comparados a sua idade cronológica estão expostos
no gráfico 1, vimos que as idades atingidas foram parecidas dentre as áreas para cada criança: 5 crianças (1, 2, 3, 4 e 6) foram
classificadas na mesma idade nas duas áreas avaliadas, 2 obtiveram melhor resultado na área de MG (7 e 8) e 2 obtiveram melhor
resultado na área EQ (5 e 9). As crianças mais velhas apresentaram um déficit maior. O gráfico 2 demonstra que a criança com
o melhor desempenho obteve um déficit de 15 meses em relação a sua idade cronológica na área de MG e de EQ. Enquanto a
criança com o pior desempenho na área de MG obteve um déficit de 51 meses e na área de EQ o pior resultado obtido foi de um
déficit de 92 meses. Para MG a média do déficit foi de 34,33 meses de atraso com relação à respectiva idade cronológica e na
área de EQ essa média foi de 39,0.
Gráfico 1: Idade cronológica compara aos resultados nas áreas
de MG e EQ.

Gráfico 2: Déficit em meses de em cada área.

DISCUSSÃO
Crianças com SD tendem a apresentar déficits em áreas do desenvolvimento motor (6 8). O equilíbrio é influenciado pela
hipotonia, frouxidão ligamentar e alterações no cerebelo. A frouxidão ligamentar, as alterações sinápticas e de tônus contribuem
para os déficits na MG. Essas duas áreas estão relacionadas, sendo o equilíbrio necessário para a realização das atividades motoras
globais e a execução dessas atividades estímulos para o desenvolvimento do equilíbrio, pois proporciona uma melhora no tônus,
na propriocepção e na plasticidade cerebral e cerebelar (9). Esses déficits, se persistirem, podem interferir no desenvolvimento
de habilidades motoras futuras.

CONCLUSÃO

Os testes propostos pela EDM foram precisos e eficazes. Essa população apresentou atraso nas áreas avaliadas, decorrente
das alterações características da síndrome. Apesar do tamanho da amostra ser reduzido, nosso estudo evidenciou a viabilidade
dos resultados encontrados na avaliação.
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COMPARAÇÃO DO LIMIAR DOLOROSO DOS MÚSCULOS
MASTIGATÓRIOS E CERVICAIS EM SUJEITOS COM E SEM
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
Painful threshold in the masticatory and cervical muscles subjects with
and without temporomandibular disorders
Nattalia de Oliveira¹, Erica Almeida Sousa¹, Flora Tolentino, Renata Lumena Altruda Pucci¹,
Cristiane Rodrigues Pedroni¹
Palavras chaves: Transtornos da articulação temporomandibular, dor

Introdução
A articulação temporomandibular (ATM) e a região cervical, formam o sistema craniocervicomandibular1 que necessita de
uma relação de alinhamento de estruturas para manutenção do equilíbrio da musculatura envolvida2. A hiperatividade dos músculos
da mastigação corresponde a 80% da etiologia da Disfunção temposomandibular (DTM), o que interfere na musculatura cervical
de contra apoio – esternocleidomastóideo (ECM) e trapézio superior (TS)¹. Como um exemplo de interferência de um sistema no
outro, indivíduos com DTM tem maior presença de dor nas musculaturas supracitadas 4. O International RDC-TMD Consortium,
em 1992, introduziu Critérios de Diagnóstico para Pesquisa das Desordens Temporomandibulares (RDC / DTM), tendo como um
dos principais objetivos a implementação de uma padronização de diagnóstico 5. Poucos são os trabalhos na literatura que estudaram o limiar de dor por pressão (LDP) dos músculos relacionados à DTM e que os relacionaram ao diagnóstico do RDC/TMD.
Por isso, este estudo tem como objetivo analisar se há diferença no limiar de dor por pressão dos músculos masseter, temporal
anterior, trapézio superior e esternocleidomastoideo entre sujeitos com e sem DTM e nas diferentes classificações da disfunção.

Metodologia
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (protocolo 0746-2013).Participaram da
pesquisa 97 pessoas (67 mulheres e 30 homens), sem diagnóstico prévio de DTM. Para classificação quanto a DTM foi utilizado
o “Critérios de diagnóstico para pesquisa das disfunções temporomandibulares (RDC/TMD)”. Foram utilizadas as seguintes
classificações para subgrupos de DTM: dor miofacial (DTM IA), dor miofacial com abertura limitada(DTM IB), deslocamento
de disco com redução (DTM IIA), deslocamento de disco sem redução com abertura limitada (DTM IIB), deslocamento de disco
sem redução, sem abertura limitada (DTM IIC) 6. Todas as pessoas que se adequavam ao diagnóstico de DTM foram agrupadas
em “Com DTM” e as pessoas que não se encaixavam em nenhum deles foram agrupadas em “Sem DTM”. Para a mensuração do
limiar de percepção dolorosa (LPD) foi utilizado um algômetro de pressão da marca Kratos® com a coleta dos valores de LDP dos
músculos temporal, masseter, trapézio e esternocleidomastóideo, aplicando uma pressão medida em quilograma-força (kgf). Para
comparação dos dados do LDP foi usado o programa Graphpad Instat com os testes: Mann-Whitney u Test e Kruskal-Wallis Test.

Resultados
A tabela 01 mostra a caracterização do sujeito frente ao RDC. Nota-se que nesta população nenhum sujeito se enquadrou
nas classificações IIB e IIC.
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Tabela 01. Idade e número de sujeitos (homens e mulheres) entre as classificações do RDC.

Na tabela 2 estão descritos os valores encontrados na algometria por pressão entre os grupos com DTM e o grupo SEM DTM.
Tabela 02. Limiar de percepção dolorosa (kgf) entre as classificações do RDC.

Valores de LDP expressos em média e desvio padrão. ECM: esternocleidomastoideo. Comparação dos grupos em relação
aos SEM DTM com p<0,05 (*) e p<0,01. (¥)

Discussão
Neste estudo a maioria dos voluntários apresentava algum subtipo de DTM. Resultados similares foram também foram
encontrados universitários, grupo que se mostra de risco, possivelmente pelo nível de cobrança de desempenho na fase acadêmica7. Também foi destacado que o sexo feminino foi mais classificado COM DTM, achado que concorda com a literatura, que
provavelmente está relacionado à diferenças entre os sexos 7, 8. O estudo mostrou diferenças significativas quando se comparou
os músculos mastigatórios (masseter e temporal) e trapézio e não mostrou diferença significativa no músculo esternocleidomastoideo dos subgrupos COM DTM, DTM IA, DTM IB com o subgrupo SEM DTM. Quanto aos músculos mastigatórios, Farela
et al9 também encontrou menor LDP em sujeitos com DTM. Já para os músculos esternocleidomastoideo e trapézio são escassos
os estudos que estudaram o LDP entre sujeitos com e sem DTM, embora se mostre conexões com a DTM1. Também não teve
diferença significativa quando comparados os subgrupo IIA com o sem DTM, possivelmente por tal ter envolvimento articular
6. Assim, a pesquisa se mostrou relevante, no sentido de apontar para a necessidade de mais estudos que englobem o LDP dos
músculos supracitados que comparem com as classificações do RDC.
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Conclusão
Há diferença significativa comparando o LDP dos músculos masseter, temporal anterior, trapézio superior dos subgrupos
COM DTM, DTM IA, DTM IB com o subgrupo sem DTM. Em contrapartida, o mesmo não se observou ao compararmos o
músculo esternocleidomastoideo e o subgrupo IIA com o subgrupo SEM DTM.
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INFLUÊNCIA DA MOBILIZAÇÃO MIOFASCIAL DO PÉ NO
EQUILIBRIO ESTÁTICO:
RESULTADOS PRELIMINARES
Influence of mobilization myofascial foot in static balance:
preliminary results
Ana Elisa Zuliani Stroppa Marques¹, Beatriz Mendes Tozim¹, Marcelo Tavella Navega¹,²
Palavras chave: Equilíbrio, Fáscia, Pé

Introdução
Os problemas relacionados ao equilíbrio corporal desperta o interesse de diferentes grupos de pesquisadores em todo mundo,
com o emprego de vários recursos para avaliar as causas de desequilíbrio e o tratamento para a recuperação deste. No entanto,
poucos artigos foram encontrados, sobre a importância do pé para o equilíbrio. Acredita-se que a estática corporal em ortostatismo
relaciona-se diretamente com a área de apoio plantar¹,² dessa forma, se o apoio for deficitário a estática torna-se falha. Com isso,
objetivo do estudo foi verificar a influência da mobilização miofascial plantar no equilíbrio estático.

Métodos
Trata-se de um estudo transversal, qualitativo, com resultados preliminares, realizado com três universitárias com idade
média 23,3 anos (± 0,7), hígidas e sedentárias. O estudo foi realizado em 6 encontros durante 2 semanas (Figura 1).
Figura 1: Fluxograma da rotina do protocolo

Para a avaliação utilizou-se três repetições do Teste de Apoio Unipodal (TAU)³ com os olhos fechados, e tempo limite de
90 segundos (figura 1). Antes da primeira avaliação utilizou-se o Teste de Lateralidade, para a escolha do membro não dominante,
ou seja, de melhor apoio. A mobilização miofascial plantar foi aplicada bilateralmente. Consistiu em mobilização do músculo
tríceps sural, com o pé posicionado em dorsiflexão, até a diminuição da tensão deste. Em seguida foram realizados cinco repetições vigorosas, de cada movimento, da musculatura intrínseca do pé. Os movimentos eram realizados da região de retro pé em
direção ao ante pé, tanto no bordo medial, quanto no lateral e posteriormente, com desvio lateral e medial na região de ante pé.
A seguir mais cinco deslizamentos, no mesmo sentido, realizados com toalha de rosto, no pé apoiado.
1.Instituto de Biociências. Universidade Estadual Paulista
UNESP. Rio Claro. SP. Brasil
2.Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual Paulista
UNESP. Marília. SP. Brasil
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Os resultados foram organizados em quatro momentos, com a média dos valores obtidos, em segundos, no TAU: 1 Análise
entre a avaliação inicial e a final imediata após a mobilização; 2 Análise entre as avaliações, imediatamente após a primeira mobilização e a quinta (última) coleta; 3 Análise entre a avalição após um dia da primeira (2º dia) e da quinta intervenção (6º dia);
4 Análise entre a primeira avaliação pré e a ultima avaliação.

Resultados
Resultados apresentados na Tabela 1 conforme descrito na metodologia.
Tabela 1: Resultados do TAU em segundos

Av. Pré: Avaliação Pré Mobillização Miofascial Plantar; Av. Pós: Avaliação Pós Mobillização Miofascial Plantar

Discussão
O objetivo deste estudo foi mostrar o efeito da mobilização miofascial plantar no equilíbrio estático. Os resultados
apresentados reforçam a hipótese de que a mobilização miofascial plantar promove maior estabilidade estática, como verificado
na prática clinica.
Ao observar os dados da primeira avaliação e as avaliações pós, no primeiro e quinto dias, todas as voluntárias mostraram
aumento no tempo do TAU, sugerindo a melhora do equilíbrio estático após a mobilização, colaborando com os achados de
Marques et al.¹ verificaram que houve melhora na estabilidade corporal, imediatamente após a mobilização miofascial plantar
em portadores de lesão encefálica.
Utilizando como referência a primeira avaliação (pré), as três voluntárias apresentaram aumento no tempo de permanência
no TAU em todas as avaliações seguintes, exceto na avaliação pré do segundo dia e na avaliação pós do quinto dia, em que as
voluntárias estavam em dias atípicos, duas delas estavam no período menstrual e outra tinha passado por um dia de trabalho intenso em ortostatismo. No entanto, os valores ainda eram maiores que a condição inicial pré protocolo. Esses dados inferem que
o mesmo com ganho variado entre os diferentes dias, o efeito do protocolo se mantem após seu estimulo. Alfiere et al.² relataram
que o aumento de área plantar favorece a ativação de receptores plantares e proporciona melhor feedback para a manutenção da
postura ortostática.

Conclusão
O estudo apontou que a mobilização miofascial plantar melhora do equilíbrio estático.

Limitações
Acredita-se que a melhora na estabilidade seja promovida pelo aumento de área plantar, proporcionada pela mobilização
miofascial e, que foi relatada pelas três voluntárias após o manuseio. Assim, sugerimos a inserção de análise de dados da área
plantar com os resultados de tempo do TAU. Outra limitação foi o período do ciclo menstrual, que não foi considerado para
aplicação do protocolo e no decorrer da pesquisa a voluntária referiu dor a mobilização e importante alteração nos resultados
esperados. Também, a atividade atípica, que precedeu o teste no segundo dia, de uma das voluntárias.
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COMPARAÇÃO DA FADIGA MUSCULAR ENTRE
IDOSOS PRATICANTES DE VÔLEI ADAPTADO
E IDOSOS SEDENTÁRIOS POR MEIO DE SINAL
ELETROMIOGRÁFICO
Comparison of muscle fatigue between elderly practicing volleyball adapted
and sedentary elderly through electromyographic signal
Letícia Mendes de Freitas¹, Dayane de Oliveira Macedo², Marcos Eduardo Scheicher³

Palavras-chave: eletromiografia, envelhecimento, exercício físico.

Introdução
Entre as medidas de maior significado para a população idosa, encontra-se o incentivo a prática de atividades físicas, o qual
tem sido valorizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), inserindo-se um novo conceito: o envelhecimento ativo (1).
O envelhecimento muscular produz alterações que podem contribuir isolada ou coletivamente para um quadro de fadiga
muscular, como por exemplo, a sarcopenia (2). A incapacidade do músculo esquelético em gerar elevados níveis de força muscular ou manter esses níveis no tempo designa-se por fadiga neuromuscular, com o declínio do desempenho muscular durante
o exercício (Fadiga Atletas) (3,4). Porém, se for mantido um bom nível de treinamento com um programa de atividade física
regular e estruturado, tais modificações podem ser moduladas, com influência direta sobre a ativação muscular no idoso (5,6).
São escassos os estudos encontrados na literatura que descrevem a análise da atividade elétrica muscular de idosos praticantes
de exercício físico, principalmente em idosos que praticam uma atividade esportiva. Sendo assim, o objetivo do presente estudo
foi verificar a viabilidade na aplicação do sinal eletromiográfico como parâmetro para determinação no comportamento da fadiga
muscular localizada do músculo Tibial Anterior de idosos realizam prática esportiva e idosos sedentários.

Metodologia
O presente estudo foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) da UNESP,
Campus de Marília-SP. Os participantes foram informados previamente acerca de todos os procedimentos a serem realizados, e
após assentirem ao que lhes foi proposto, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram avaliados 27 idosos
com idade superior a 60 anos, separados em dois grupos: Idosos Praticantes de Vôlei (IPV) e Idosos Sedentários (IS). Os O
critérios de exclusão foram: sequelas de doenças neuromusculoesqueléticas, artrite e/ ou artose limitantes, problemas visuais
não corrigidos e hipotensão postural, uso contínuo de antidepressivos, sedativos, hipnóticos e estado cognitivo alterado (Mini
Mental, de acordo com o grau de escolaridade). Foi realizada avaliação inicial com questionário semiestruturado para coleta de
dados pessoais, doenças existentes, medicamentos, nível de atividade física e incidência de quedas. A atividade elétrica muscular
foi registrada utilizando-se o Eletromiógrafo MyosystemBr1_P84 (modelo portátil) da Datahominis (Uberlândia). Os eletrodos
foram posicionados de acordo com o Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAM) e seguidas as recomendações do International Society of Electrophisyology and Kynesiology (ISEK) (7). A aquisição dos dados foi
controlada por software específico, pelo aplicativo Myosystem-Br1. Foram coletados os dados referentes à atividade de isometria
do músculo Tibial Anterior. Para análise estatística, foi aplicado o Teste t pareado e adotado o nível de significância de p ≤0,05.
1. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras/ UNESP/ Rio Claro/ São Paulo/ Brasil
2. Universidade Federal de São Paulo/ UNIFESP/ São Paulo/ São Paulo/ Brasil
3. Faculdade de Filosofia e Ciências/ UNESP/ Marília/ São Paulo/ Brasil.
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Resultados
Tabela 1. Caracterização da amostra quanto à idade, Mini mental e IMC

IPV: idosos praticantes de vôlei; IS: idosos sedentários; IMC: índice de massa corpórea; MEEM: mini
exame do estado mental; DP: desvio padrão. p≥0,05.
Figura 1. Frequência mediana para o Tibial anterior em atividade de isometria. Idosos Praticantes de Vôlei - IPV (n=16); Idosos Sedentários – IS (n=11). p≥0,2.

Na comparação entre os valores normalizados da frequência mediana para o músculo tibial anterior, entre os grupos de
idosos praticantes de vôlei adaptado e idosos sedentários, não foi encontrada significância estatística (p≥0,2).

Discussão
De forma geral, espera-se que o comportamento da frequência mediana de uma pessoa treinada fisicamente seja diferente de
um sedentário. Basicamente, o treinado deve apresentar queda mais lenta desse parâmetro durante o tempo de exercício quando
comparado com um sujeito sedentário (8).
Os resultados encontrados não apresentaram diferença significativa entre os grupos, sendo que ambos apresentaram fadiga
muscular. Contudo, os resultados também demonstraram, ainda que clinicamente, que os idosos que realizam prática de exercícios orientados apresentam maior tendência à estabilização dos valores de frequência mediana, em contraste com o grupo de
sedentários, que demonstra uma queda crescente nesses valores. Em estudo similar, onde foram comparados indivíduos atletas e
sedentários jovens, foram observados comportamentos de adaptação muscular próximos aos encontrados no presente estudo (9).
Também é conhecido o papel fundamental do músculo tibial anterior na estabilização da marcha, na realização de flexão dorsal
do pé, sendo mais intensa sua ativação quando comparados idosos a indivíduos jovens, caracterizando assim, uma estratégia de
estabilidade para o idoso (10).

Conclusão
Podemos concluir que a prática regular de exercícios físicos não interfere na prevenção da fadiga dos músculos avaliados,
porém idosos que praticam regularmente atividades físicas tem menor probabilidade de fadigar do que idosos sedentários, apresentando estratégias e tendências de comportamento muscular diferenciados.
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CONHECIMENTO EM RELAÇÃO AS DST (HPV,HIV,SÍFILIS
E GONORRÉIA) DAS MULHERES EM UMA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE
Sexually transmitted diseases knowledge (HPV, HIV, Shyphilis, and
gonorrhea) on women at a health care center.
Joseana Veloso de Oliveira¹, Amanda Pereira Braghetto¹, Erika Zambrano Tanaka¹,
Joana Zambrano Chambrone²
Palavras-chave: conhecimento, mulheres; transmissão.

Introdução
As Doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) são causadas por vários tipos de agentes e transmitidas, principalmente, por
contato sexual sem o uso consistente da camisinha. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). Mulheres devem ser bastante atenciosas,
já que, em diversos casos de DST, não é fácil distinguir os sintomas das reações orgânicas comuns de seu organismo. Isso exige
da mulher consultas periódicas ao profissional médico e/ou enfermeiro. Algumas DST, quando não diagnosticadas e tratadas a
tempo, podem evoluir para complicações graves e até a morte¹.

Metodologia
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética o número 2541/2012. O estudo foi realizado em uma unidade
básica de saúde no interior do Estado de São Paulo com 15 Mulheres com idade mínima de 18 anos, inscritas no Programa de
Consultas rotineiras ao ginecologista do Serviço de Saúde, no período de março a maio de 2012, que aceitaram participar da
pesquisa, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido.

Resultados
Podemos observar na tabela 1 informações quanto ao nível de escolaridade, profissão, estado civil e faixa etária faixa etária.
Tabela 1 – Distribuição quanto ao nível de escolaridade, profissão, estado civil e faixa etária das entrevistadas.

1. Faculdade Anhanguera de Bauru. Bauru. SP. Brasil
2. Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual Paulista
UNESP. Marília. SP. Brasil
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Quem possuía ensino superior completo respondeu satisfatoriamente as questões de prevenção, transmissão e tratamento. Das
que concluíram o ensino médio, 3 responderam insatisfatoriamente e demonstraram ter muitas dúvidas e 1 que concluiu apenas o
ensino fundamental apresentou dúvidas quanto à prevenção. Quanto ao nível de informação: 13 (86,7%) mulheres desconhecem
a HPV; 10 (66,7%) desconhecem a Sífilis e a Gonorréia, e nenhuma (0%) desconhece o HIV (porém 50% relataram ter dúvidas
quanto aos diversos modos de prevenção, e meios de transmissão). Sobre meios de transmissão podemos verificar no gráfico 1
as respostas. E em relação ao número de entrevistadas que já tiveram uma DSTs, foi de 3 das mulheres.
Gráfico 1- Qual o meio de transmissão de acordo com a opinião das entrevistadas.

Discussão
Percebe-se que a escolaridade tem grande influência no nível de informação, por isso a importância do trabalho de educação preventiva, ligado à sexualidade, envolvendo definição de diretrizes que contemplem a formação integral do adolescente e a
participação efetiva de todos integrantes do universo escolar². A educação sexual estimula a troca de ideias e possibilita mudanças
nas relações sociais, superando, assim, o machismo, os preconceitos e engodos³.
A divulgação e o atendimento plenamente satisfatório e eficaz, em transmitir informações sobre as DST, é um compromisso
sério dos profissionais de saúde para com o cliente. O aumento de mulheres infectadas com DST/HIV e as graves consequências
resultantes dessas patologias, especialmente quando não tratadas, levantaram a necessidade de questionamentos acerca do problema. Acredita-se que o controle e tratamento dessas patologias são possíveis, desde que o acesso aos serviços de saúde seja
facilitado e haja um atendimento adequado, disponibilidade de medicamentos, preservativos e profissionais da saúde devidamente
capacitados para o aconselhamento dos portadores e seus parceiros4.

Conclusão
A presença cada vez mais marcante da mulher no quadro dessas epidemias traz a necessidade de melhor explorar a temática.
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AVALIAÇÃO DA POSTURA ESTÁTICA DE HEMIPARÉTICOS
PRÉ E PÓS-TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO
Evaluation of the static posture of hemiparetic patients before and after
physiotherapy treatment
Ana Paula Monti Oliveira¹, Marcos Eduardo Scheicher¹, Flávia Roberta Faganello Navega¹,
Marcelo Tavella Navega¹, Robison José Quitério¹

Palavras chaves: hemiparesia, fortalecimento muscular, postura

INTRODUÇÃO
O acidente vascular encefálico (AVE) é uma das maiores causas de morte e incapacidade no mundo. Principal seqüela motora do AVE, a hemiparesia é caracterizada pela perda parcial ou total da função motora e controle motor voluntário, atingindo
o lado contralateral ao lesionado¹.
Na hemiparesia, há uma grande perda da atividade seletora dos músculos responsáveis pelo controle do tronco, principalmente os de rotação, flexão e inclinação2. Assim, os indivíduos pós-AVE fazem uso de compensações para tentar melhorar o
controle postural deficiente.
Segundo Shepherd3, o fortalecimento da musculatura parética promove melhora da capacidade funcional. Além disso, a
autora sugere que a espasticidade pode ser controlada pelo ganho de controle motor.
O presente estudo teve como objetivo comparar a postura estática pré e pós-tratamento de fortalecimento dos principais
grupos musculares e cinco e dez meses pós-tratamento.

METODOLOGIA
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FFC UNESP Marília nº 0220/2010.
- Voluntários: 9 pacientes do sexo masculino; faixa etária entre 55 e 70 anos; ter sofrido AVE isquêmico há pelo menos 1
ano; exame de estado cognitivo (MMSE >= 18).
- Avaliação postural: A postura foi avaliada por meio do Software para Avaliação Postural (SAPO), com banco de dados e
fundamentação científica, com integral acesso pela internet.
Para cada sujeito, foram analisadas quatro vistas fotográficas diferentes: anterior, lateral direita, lateral esquerda e posterior, utilizando-se protocolo próprio do software. Foram utilizadas bolas de isopor previamente preparadas com fita dupla face
para demarcação de pontos anatômicos. Posteriormente, essas imagens foram transferidas para o computador para a avaliação
postural. A partir dos pontos digitalizados, o software fornece automaticamente as medidas relevantes para a análise (em graus).
O SAPO fornece também a estimativa da projeção do centro de gravidade dos sujeitos, baseando-se no modelo antropométrico proposto por Zatsiorsky e Seluyanov com as adaptações propostas por de Leva4.
Para avaliação do plano frontal é importante salientar que os valores com sinal negativo significam que o paciente possui
o centro de gravidade deslocado para o lado esquerdo; e os valores com sinal positivo, para o lado direito.
- Programa de treinamento resistido: O Programa de exercícios resistidos constou de três sessões semanais durante 3 meses,
e incluiu o treinamento dos principais grupos musculares.

1. Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual Paulista
UNESP Marília – SP - Brasil
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RESULTADOS
No plano frontal, observa-se uma melhora clínica entre pré e pós tratamento e uma piora clínica com 5 e 10 meses pós
intervenção (Figura I). A análise dos dados no plano sagital, não mostrou resultado estatístico e nem clínico.
Figura I: Resultado no Plano Frontal

DISCUSSÃO
Neste estudo avaliamos a postura estática pré e pós-tratamento fisioterapêutico de fortalecimento dos principais grupos
musculares e comparamos cinco meses e dez meses pós-tratamento. O resultado encontrado foi que o fortalecimento muscular
global foi eficaz na melhora da postura estática no plano frontal em hemiparéticos.
A relação entre espasticidade e fraqueza muscular tem sido relatada como fator determinante nos déficits da performance
funcional em sujeitos com AVE. A força muscular do membro parético e a espasticidade correlacionam-se com as atividades
funcionais, principalmente com a marcha5,6. Muitos pesquisadores têm demonstrado significativa relação entre a força muscular
do hemicorpo afetado e a independência funcional, e, ainda, com o prognóstico do paciente6,7. Entendendo a contribuição das
mudanças adaptativas estruturais e funcionais nos músculos e sabendo que essas mudanças ocorrem em resposta à paralisia e à
fraqueza muscular determinada pelo desuso e inatividade física, surge a necessidade de um programa de reabilitação para pacientes
pós-AVE com ênfase no treinamento de força muscular. O fortalecimento muscular ainda promove o aprendizado motor traduzido
pelo desenvolvimento de padrões neuromotores de coordenação por meio da prática da ação específica8. O treinamento para o
aprendizado motor tem potencial para dirigir a reorganização cerebral e otimizar a performance funcional e postural.

CONCLUSÃO
Podemos concluir que o fortalecimento muscular em pacientes que apresentam hemiparesia foi eficiente na melhora e
manutenção da postura.
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AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR
EM INDIVÍDUOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL COM
E SEM SÍNDROME DE DOWN
Evaluation of cardiovascular risk factors in individuals with mental
retardation with and without Down Syndrome
Mileide Cristina Stoco de Oliveira¹, Giulia Iracelis Passarini da Silva¹, Renilton José Pizzol¹,
Ana Paula Costa Monteiro².

Palavras chaves: deficiência intelectual; obesidade; pressão arterial.

INTRODUÇÃO
Em instituições que atendem indivíduos com deficiência intelectual, a atuação do fisioterapeuta deve abranger diversas
ações em saúde devido aos diversos problemas de saúde que essa população pode apresentar e que estão associados à vários
fatores. Dentre esses fatores figuram como os mais importantes as alterações do sistema respiratório que levam à complicações
respiratórias e os fatores de risco para doença cardiovascular como o sobrepeso, a obesidade, a hipertensão arterial e o sedentarismo1,2. Sendo as doenças cardiovasculares as que mais contribuem para a mortalidade dos adultos no Brasil e devido ao fato
das pessoas com deficiência intelectual não estarem protegidos dos riscos cardíacos, deve-se dar atenção a essa população cujo
perfil demográfico caminha para o envelhecimento3. Segundo Macedo et al.4 nos indivíduos com deficiência intelectual observa-se uma maior prevalência de sobrepeso e obesidade quando comparada com a prevalência da população adulta que, por sua vez,
já apresenta um aumento dessa prevalência que se configura como um dos maiores problemas de saúde da sociedade moderna.
Silva et al.2 apontam, por sua vez que os indivíduos com deficiência intelectual constitui um grupo específico onde se observa alta
prevalência de alguns fatores de risco cardiovascular com destaque, nessa população, para os indivíduos com Síndrome de Down
(SD) que apresentam várias características que tornam esses indivíduos mais propensos à vários riscos cardíacos. Diante desses
aspectos este estudo objetivou identificar fatores de risco cardiovascular em adultos com deficiência intelectual com SD e sem SD.

METODOLOGIA
Este estudo é do tipo transversal com caráter descritivo e foi realizado com indivíduos com deficiência intelectual atendidos
na APAE de Presidente Prudente. Para a avaliação dos fatores de risco cardiovascular foi desenvolvida Ficha contendo dados
pessoais e sobre as medidas da Pressão Arterial Sistólica (PAS) e Diastólica (PAD), das Circunferências Abdominal (CA) e de
Quadril (CQ), do peso corpóreo e da altura. Os dados obtidos serviram para estabelecer a classificação dos níveis de PA, das
Circunferências e do Índice de Massa Corpórea (IMC). A avaliação foi realizada em único dia e a coleta de medidas seguiu a recomendação de protocolos específicos. Os níveis de PA foram classificados de acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
Arterial 5 e o IMC e a Relação Circunferência Abdominal/Quadril (RCQ), foram classificadas segundo as Diretrizes Brasileiras
de Obesidade6. Para efeito de análise estatística foram calculados a média, desvio padrão e mediana dos valores obtidos. Para a
comparação entre os grupos de indivíduos com SD (GSD) e sem SD (GNSD) utilizou-se os testes t de Student e de Mann-Whitney.
Para a correlação entre variáveis foi utilizado o coeficiente de Spearman (r). O nível de significância considerado foi de p=0,05.
Esta pesquisa é parte integrante de estudo aprovado pelo Comitê de Ética da FCT/UNESP com o nº 09655413.5.0000.5402/2013.

1. FCT, UNESP, Presidente Prudente, SP, Brasil.
2. Fisioterapeuta da APAE de Presidente Prudente, SP, Brasil.
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RESULTADOS
Os dados dos 80 indivíduos avaliados assim como os valores da estatística de comparação entre os grupos estão expostos
na Tabela 1.
Tabela 1. Valores de tendência central das variáveis clínicas de acordo com o grupo de indivíduos com SD e sem SD.

IMC – índice de massa corpórea; PAS – pressão arterial sistólica; PAD – pressão arterial diastólica; CA
– circunferência abdominal; CQ – circunferência de quadril; GSD – grupo dos indivíduos com Síndrome
de Down; GNSD – grupo dos indivíduos sem Síndrome de Down; *diferença significativa (p = 0,05).
Fonte: Ficha de avaliação

Na analise de correlação foi observada significância entre idade e CA/CQ (r=0,87), IMC e PAS (r=0,8) e IMC e PAD (r=0,63)
para o GSD e entre IMC e PAS (r=0,45) e IMC e PAD (r=0,64) para o GNSD.

DISCUSSÃO
Os resultados obtidos indicaram que, na população com deficiência intelectual avaliada pode-se fazer uma distinção com
relação ao comportamento dos fatores de risco investigados. Em relação ao grupo de indivíduos com SD observou-se resultados semelhantes aos de outro estudo no que diz respeito aos padrões de composição corporal que verificaram que o excesso de
peso e a obesidade foram superiores às verificadas em populações adultas saudáveis2. No que diz respeito aos indivíduos sem
SD verificou-se que esses indivíduos se situaram dentro dos padrões de normalidade indicando uma menor vulnerabilidade aos
fatores de risco quando comparados com os indivíduos com SD. Na analise de correlação foi observado que características como
IMC se correlacionaram positivamente com medidas de pressão arterial nos dois grupos. Embora os níveis pressóricos de toda
a população avaliada tenham sido satisfatórios indica-se uma possibilidade de interações entre fatores o que reconhecidamente
pode elevar o risco para doenças cardiovasculares também nessa população. Os resultados deste estudo devem ser relativizados
já que a população investigada pertencia a um universo institucional particular e as medidas utilizadas tinham caráter clínico que
não permitem uma avaliação mais abrangente do problema. No entanto observou-se que fatores de risco estão presentes e que o
grupo de indivíduos com SD está em situação mais vulnerável o que exige de profissionais como o fisioterapeuta intervenções
distintas para a manutenção da saúde cardiovascular ao atender esse tipo de população.

CONCLUSÃO
Indivíduos com SD apresentaram índices de composição corporal mais elevados do que indivíduos sem SD.
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EFEITOS DO TREINAMENTO COM HASTE OSCILATÓRIA
EM PACIENTES OBSTRUTIVOS – ESTUDO DE DOIS CASOS
Effects Of Training With Oscillating Pole In Patients Obstructive
Study Of Two Cases
Victória Dos Santos Policeno Ferreira1, Karlla Aguilar Zarpellão1, Robison José Quiterio1,2,
Marcelo Tavella Navega1,2, Alexandre Ricardo Pepe Ambrozin1

Palavras Chaves: DPOC; Capacidade Funcional; Treinamento de Força.

Introdução
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônico (DPOC) tem por característica a obstrução crônica ao fluxo aéreo e a redução da
capacidade aeróbia da musculatura periférica, podendo gerar hiperinsuflação dinâmica e alterações na mecânica ventilatória(1).
Pacientes com DPOC apresentam comumente dispnéia, respiração superficial e utilização da musculatura acessória da respiração(2), além de alterações estruturais, funcionais ou bioenergéticas na musculatura periférica que levam a limitações nas atividades físicas(1,2). O treinamento de força pode melhorar a tolerância ao exercício nestes pacientes(1,2), podendo ser realizado por
meio do treinamento com haste oscilatória (HO)(3). A HO é uma modalidade terapêutica que proporciona contrações musculares
excêntricas e concêntricas, por meio dos movimentos oscilatórios consequentes da movimentação da haste pelos membros superiores(3). Desta forma o objetivo do estudo foi avaliar os efeitos na capacidade funcional cardiorrespiratória e na força de um
programa de treinamento com Haste Oscilatória em dois pacientes com obstrução crônica ao fluxo aéreo.

Materiais e métodos
Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília, protocolo
644/2013, foram avaliados 2 pacientes com distúrbio pulmonar de caráter obstrutivo, sem incapacidades para deambular, limitações acentuadas para a realização dos exercícios, incapacidade para realizar o teste de função pulmonar e exacerbações durante
o programa de treinamento. Inicialmente, foram realizadas as medidas de massa corporal em balança digital (Filizola®), estatura
utilizando fita métrica escalonada em centímetros com o paciente em posição ortostática e o índice de massa corporal (IMC)
calculado. Utilizando manuovacometro foram verificadas a pressão inspiratória máxima (Pimáx) e pressão expiratória máxima
(Pemáx)(4). A espirometria foi realizada segundo os critérios da American Thoracic Society(5). Foram realizadas três provas de
capacidade vital forçada, reprodutivas e aceitáveis. O Teste de Caminhada de seis minutos foi realizado em corredor plano e a
sombra de 30m e os indivíduos orientados a caminhar a maior distância possível durante seis minutos, com incentivo verbal a
cada minuto(6). E o incremental shuttle walking test foi realizado em corredor com 10m e o individuo instruído a caminhar na
velocidade determinada por um sinal de áudio. A velocidade inicial foi fixada em 0,50 m/s e aumentava a cada minuto em 0,17
m/s(7). A avaliação da preensão palmar foi feita utilizando dinamômetro tipo hand-grip (Dinamômetro Crown Manual) foram
solicitadas cinco contrações voluntárias máximas para cada membro, com repouso entre as repetições(8). O Teste de 1 RM foi
feito pelo maior peso que o paciente conseguiu levantar ao longo da amplitude completa do movimento relacionado com o
exercício realizado(9). O programa de treinamento durou 8 semanas, com 2 sessões semanais de 50 minutos cada. Os pacientes
realizaram os exercícios propostos com o uso de uma haste vibratória/oscilatória (Flexibar®). A HO foi vibrada a uma frequência
de 5Hz garantida por meio de estímulos sonoros de um metrônomo (MetronomeQuartz®) calibrado em 300 bpm. Cada sessão
foi composta por 5 exercícios de força para membros superiores. Os pacientes executaram cada exercício 5 vezes, mantendo-os
por 15 segundos, com intervalo de 1 minuto de repouso entre eles.
1. DEFITO, Faculdade de Filosofia e Ciências.
Universidade Estadual Paulista, UNESP. Marília – SP, Brasil.
2. PPG Desenvolvimento Humano e Tecnologias, Instituto de Biociências, UNESP,
Rio Claro.
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Resultados
Foram avaliados 2 pacientes homens, o paciente 1 apresentava altura de 1,85 metros, peso de 74 kg e IMC de 21,6 kg/m2
e o paciente 2 apresentava altura de 1,76 metros, peso de 78 kg e IMC de 26,2 kg/m2. As variáveis estudadas são apresentadas
na tabela 1.
Tabela 1: Variáveis estudadas nos pacientes

CVF (Capacidade Vital Forçada); VEF1 (Volume Expiratório Forçado
no Primeiro Segundo); PImáx (Pressão Inspiratória máxima); PEmáx
(Pressão Expiratória máxima); 1RM (Uma Repetição Máxima);
FPP (Força de Preensão Palmar); TC6 (Teste de caminhada de seis
minutos); ISWT (incremental shuttle walking test).

Discussão
Nossos pesquisa observou que nos pacientes estudado houve melhora na capacidade funcional cardiorrespiratória avaliada
pelo TC6 e ISWT, resultado semelhante encontrado em outro estudo(10). Na força muscular inspiratória, expiratória e periférica não houve alteração, acreditamos que este resultado deve-se as variáveis já estarem dentro dos padrões de normalidade no
momento pré-protocolo. Os dados aqui apresentados são iniciais, portanto inconclusivos, a pesquisa esta sendo continuada com
maior numero de pacientes.

Conclusão
Conclui-se que houve melhora na capacidade funcional cardiorrespiratória dos pacientes com obstrução crônica após treinamento de força com as hastes oscilatórias.
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ELETROESTIMULAÇÃO EM PACIENTES PORTADORES DE
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
Electrical stimulation in patients with chronic obstructive
pulmonary disease
Celso Henrique Mendes Alves Ferreira¹, Roberta Munhoz Manzano2, Robison José Quitério2,
Alexandre Ricardo Pepe Ambrozin2

Palavras chave: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Eletroestimulação; Força Muscular; Capacidade Funcional.

Introdução
Portadores da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) podem apresentar disfunções musculares, que reduzem a capacidade funcional1,2. A eletroestimulação neuromuscular (EENM) é uma técnica que tem se mostrado eficaz nestes pacientes3.
Assim o objetivo deste estudo foi avaliar se a eletroestimulação neuromuscular melhora a força muscular e a capacidade cardiorrespiratória de portadores de DPOC.

Materiais e Métodos
Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (776/2013), pacientes de ambos os gêneros, maiores de 18 anos e com
diagnóstico de DPOC foram avaliados.
No momento 1 – M1(pré-protocolo) foi avaliada a massa corporal (Kg) e percentual de gordura (%) (balança digital Tanita®) e a estatura (m). Os pacientes foram submetidos à espirometria segundo critérios da American Thoracic Society4 (espirometro Digital One Flow FVC KitFunction System 1070). Realizaram Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6) em corredor
de 30 metros 5. Antes e após o TC6 foram monitorizadas a frequência cardíaca (FC) e a saturação de pulso de oxigênio (SPO2)
(Oxímêtro Nonin Onyx 9500), a frequência respiratória (FR), a pressão arterial sistólica e diastólica (PAS e PAD) (estetoscópio
Rappaport – Premium e o esfigmomanômetro aneroide Solidor®). E a força muscular de membros inferiores (FM) foi avaliada
numa cadeira extensora joelhos (Physicus®) acoplado a uma célula de carga (EMG System do Brasil®).
No momento 2 – M2 (protocolo) foi utilizado a Corrente Russa Neurodoyn High Volt (Ibramed®), e os eletrodos posicionados no região anterior da coxa. O protocolo foi composto de 3 sessões semanais de 30 minutos durante 5 semanas6. E no
momento 3 – M3 (pós-protocolo) os pacientes foram reavaliados.
Para análise estatística os dados foram submetidos ao Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e os dados paramétricos apresentados em média±desvio padrão e os não paramétricos em mediana [quartil 25% - quartil 75%]. A comparação das
variáveis antes e após os TC6, e da FM antes e após o M2 foi utilizado o Teste t pareado (paramétrico) ou o Teste de Wilcoxon
(não-paramétrico). E para distância dos dois TC6 e do valor previsto utilizou-se o Teste de Kruskal-Wallis (p<0.05).

1. Discente do Curso de Fisioterapia; Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade
Estadual Paulista - UNESP. Marília. SP. Brasil;
2. Professor do Curso de Fisioterapia; Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade
Estadual Paulista - UNESP. Marília. SP. Brasil
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Resultados
Foram avaliados 5 pacientes (2 homens; 3 mulheres), com idade de 70,40±6,61 anos, as características e as variáveis espirometricas são apresentadas nas Tabela 1 e 2, respectivamente.
Tabela 1: Características dos pacientes avaliados.

m= metros; Kg= quilogramas; DP= desvio padrão

Tabela 2: Variáveis espirometricas dos pacientes avaliados.

CVF= capacidade vital forçada; VEF1= volume expirado forçado no primeiro segundo; L= litros
Antes e após o TC6, a FC e a FR aumentaram significativamente (Tabela 3).
Figura 1: Gráfico das distâncias percorridas antes e após M2 no teste de caminhada de seis minutos (m) em mediana [quartil 25%-quartil
75%]; p=0,512

*mediana [quartil 25% - quartil 75%]; £média±desvio padrão; PAS= pressão arterial
sistólica, mmHg= milímetros de mercúrio PAD= pressão arterial diastólica,
SPO2= saturação periférica de oxigênio; FC= frequência cardíaca; bpm= batimentos
por minuto; FR= frequência respiratória; ipm= incursões por minuto
As distâncias no TC6 não apresentaram diferenças significativas quando comparadas antes e após M2, e com a prevista
(Figura 1).
Figura 1: Gráfico das distâncias percorridas antes e após M2 no teste de caminhada de seis minutos (m) em mediana [quartil 25%-quartil
75%]; p=0,512
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A FM depois do protocolo foi significativamente maior (p=0,005) no membro inferior direito (Tabela 3).
Tabela 3 Força muscular nos momentos de avaliação em média e desvio padrão

FM D= força muscular membro inferior direito; FM E= força muscular membro inferior esquerdo. Kgf= kilograma
força;

Discussão
Este estudo aplicou um protocolo de EENM em pacientes com DPOC proposto por Neder et al6, e apesar do pequeno
número de pacientes já foi possível observar aumento da força muscular periférica. Os pacientes aqui avaliados eram obstrutivos
leves exceto um (paciente1), portanto ainda com poucas repercussões sobre a condição cardiorrespiratória e de difícil detecção
com o TC6.

Conclusão
Pacientes com DPOC melhoram a força muscular quando submetido à eletroestimulação neuromuscular.
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EFEITOS DA VIBRAÇÃO NA CAPACIDADE FUNCIONAL DE
INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON:
ESTUDO PILOTO
Effects of Vibration in Functional Capacity of Individuals with Parkinson’s
Disease: Pilot Study
Doralice Fernanda da Silva Raquel1, Bárbara Éden de Oliveira Sá1,
Alexandre Ricardo Pepe Ambrozin2, Flávia Roberta Faganello Navega2
Palavras-chave: Doença de Parkinson; Vibração; Desempenho Físico

INTRODUÇÃO
A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa comum na qual os indivíduos apresentam distúrbios progressivos no equilíbrio, na postura e na marcha1, prejuízos na execução das atividades de vida diária e mobilidade2,3. Tais
comprometimentos geram prejuízos na qualidade de vida, limitam a independência funcional e causam isolamento ou pouca
participação na vida social2,3,1.
Dentre as formas de tratamento, a vibração tem sido referida como um recurso para a reabilitação neurológica. A vibração
fornece informações proprioceptivas ao Sistema Nervoso Central, advindas do fuso muscular4, e induz a ativação muscular reflexa5 resultando, possivelmente em benefícios na capacidade de geração de força muscular6.
A vibração tem sido usada em pacientes com DP com resultados promissores, porém ainda não conclusivos. HASS e
colaboradores7 reportaram diminuição na rigidez e no tremor em um grupo de pacientes, após uma única sessão em plataforma
vibratória. Assim, o presente estudo teve como objetivo comparar o efeito de uma única sessão de vibração no desempenho físico
de indivíduos com Doença de Parkinson.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram selecionadas seis indivíduos com diagnóstico médico de DP, considerando os seguintes critérios de inclusão: idade
superior a 18 anos; classificação nos estágios entre 1 a 4 na Escala de Hoehn & Yahr8; capacidade de compreender instruções
verbais; capacidade de permanecer em posição ortostática e deambular independentemente; pontuação >=24 no Mini Exame
do Estado Mental (MEEM). Critérios de não inclusão: não participar de todas as sessões de tratamento; apresentar mudança de
medicação durante o período do estudo; possuir outra doença neurológica.
Os indivíduos que atingiram os critérios de inclusão foram submetidos à anamnese, mensuração da massa corporal, estatura
e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Foram realizados os testes da Short Physical Performance Balance (SPPB) nos
seguintes domínios: equilíbrio, marcha, força dos membros inferiores9.
Após as avaliações os indivíduos foram submetidos a uma única sessão de treinamento em plataforma vibratória realizado
em duas posições: a) pés separados em uma posição estável e confortável com joelhos em extensão; b) pés separados e joelhos
semiflexionados. Em cada uma das posições a vibração foi realizada em cinco séries de 1 minuto de duração, com intervalo de 1
minuto entre cada série. Foi dado um intervalo de cinco minutos entre a primeira e a segunda posição. A vibração terá freqüência
média de 6Hz (+-1Hz), e amplitude de 3 mm.
Após o treinamento, os indivíduos foram reavaliados.
Os dados pré e pós-intervenção foram comparados utilizando o Teste t-Student e o Teste de Wilcoxon (p<0,05).
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RESULTADOS
Foram avaliados seis indivíduos com DP, com média de idade 65,17±9,45 anos, de massa corporal 67,67±22,63 kg, de
estatura 1,62±7,06 metros e de IMC 25,59±7,12 kg/m2.
Após única sessão de vibração os sujeitos apresentaram melhora no desempenho físico em todos os domínios da SPPB
(Tabela 1). Os indivíduos apresentaram melhora estatisticamente significativa no escore total da bateria de testes, passando da
classificação de baixo (6,33±2,42 - 4 a 6 pontos) para moderado desempenho físico (8,50±1,97 - 7 a 9 pontos).
Tabela 1: Comparação da avaliação do desempenho físico antes e após uma sessão de plataforma vibratória.

SPPB (Short Physical Performance Balance); MMII (Membros Inferiores)

DISCUSSÃO
Após única sessão de vibração os sujeitos apresentaram melhora no desempenho físico nos domínios: equilíbrio, marcha e
força de membros inferiores da SPPB. Tais resultados sugerem que as informações proprioceptivas ao Sistema Nervoso Central,
advindas do fuso muscular provenientes da vibração induzem a ativação muscular reflexa resultando, possivelmente em benefícios
na capacidade de geração de força muscular mesmo após única sessão de treinamento em plataforma vibratória.

CONCLUSÃO
Considerando os dados aqui apresentados pode-se concluir que a vibração foi capaz de melhorar o desempenho físico de
indivíduos com Doença de Parkinson após única sessão de tratamento.
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INFLUÊNCIA DA MANIPULAÇÃO DA MUSCULATURA
INTRÍNSECA DO PÉ SOBRE O EQUILÍBRIO DE IDOSOS
Influence of manipulation of intrinsic muscle foot on the
balance of elderly
Ana Elisa Zuliani Stroppa Marques1, Daiany Sousa Silva2, Fernanda Barbosa de Oliveira2,
Jessica Graciozo Bonfim2, João Simão de Melo Neto3, Laís Passos Marcondes2
Palavras chaves: Equilíbrio Postural. Postura. Idoso.

INTRODUÇÃO
O equilíbrio é a competência em manter o centro de massa corporal e a posição em uma base de apoio.1 Ao longo do processo de envelhecimento ocorre declínio funcional nos sistemas sensoriais e na força muscular, contribuindo para um desequilíbrio
postural, resultando em aumento do risco de queda.2 Desta forma, existe a necessidade de pesquisas que busquem intervenções
para reabilitar o desequilíbrio, a fim de melhorar as respostas posturais automáticas e formar estratégias eficazes, sendo de fundamental importância para enfrentar o aumento populacional de idosos. Além disso, sabe-se que as informações aferentes podais
são de grande importância para o controle postural.3 Desta forma, o objetivo deste estudo foi analisar a influência da aplicação
do protocolo de manipulação da musculatura intrínseca do pé sobre a estratégia de equilíbrio em idosos.

METODOLOGIA
Estudo do tipo transversal realizado após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Foram avaliados 14 idosos com média
de 66,36 ± 1,25 anos de idade. Os idosos foram analisados pré e após a aplicação da manipulação da musculatura intrínseca do
pé, realizada conforme Stroppa Marques et al.1. As análises das estratégias de equilíbrio constaram de avaliação do equilíbrio e
marcha, com uso do Teste de Tinetti4; e da área de contato plantar, por meio de Plantigrafia. A área de contato plantar foi analisada pelo software ImageJ 1.47 (National Institutes of Health, United States Code, USA). A análise estatística foi realizada no
programa Instat (versão 3.0; GraphPad, Inc., San Diego, CA, USA). Todos os resultados foram submetidos ao Teste de Wilcoxon,
sendo considerado p<0,05.

RESULTADOS
A área de contato plantar aumentou no pé direito após a estimulação da musculatura intrínseca do pé (Figura 1). Além disso,
observou-se aumento significativo do equilíbrio após a estimulação podal, com tendência a melhora (p=0,06) da marcha (Figura 2).
Figura 1. Valores de área (mm) de contato plantar pré e após a
manipulação da musculatura intrínseca do pé. PE – pé esquerdo;
PD - pé direito. *p<0,05.
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DISCUSSÃO
Instabilidades biomecânicas são procedentes das alterações no posicionamento dos pés, no tamanho da base de apoio e do
estado tônico dos músculos/tendões que envolvem as articulações distais dos membros inferiores.5 Estudos1,6 demonstram que
a manipulação da musculatura intrínseca do pé, aumentam a base de apoio plantar melhorando a sustentação corporal e consequentemente o equilíbrio, como observado em nosso estudo. As informações sensoriais provenientes dos receptores cutâneos
plantares são imprescindíveis para o controle postural e a manutenção do equilíbrio, sendo que uma estimulação mecâno-sensorial
adicional desses receptores podem promover melhoras nestas capacidades.6

CONCLUSÃO
Concluí-se que a aplicação do protocolo de manipulação da musculatura intrínseca dos pés resulta em aumento da área de
contato plantar e melhora no equilíbrio de idosos.
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O IMPACTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA
MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA DE DIABÉTICOS
TIPO II
The impact of the hypertension arterial sistemic at cardiac autonomic
modulation in the type 2 diabetics
Daniela Bassi Dutra¹, Vivian Maria Arakelian², Renata Gonçalves Mendes¹,
Flávia Cristina Rossi Caruso¹, Natália Barbosa Tossini¹, José Carlos Bonjorno Júnior²;
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Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica, Modulação Autonômica Cardíaca.

Introdução
Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica com alta morbi mortalidade (1), sendo um dos mais importantes fatores de
risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular (2). A DM está associada à disfunção autonômica cardíaca, sendo esta
considerada um fator preditor independente de mortalidade para diversas populações. Entretanto, não é de nosso conhecimento a
respeito da influência da hipertensão arterial sistêmica (HAS) na modulação autonômica do coração destes indivíduos.

Objetivo
Avaliar a influência da HAS na modulação autonômica cardíaca de indivíduos com DM tipo 2 (DM2). Materiais e Métodos:
Foram avaliados 50 indivíduos de ambos os sexos, divididos em 2 grupos: grupo DM2, n=27 e grupo DM2 + HAS, n=23. O
registro da frequência cardíaca e dos intervalos R-R (iRR) foi obtido por meio do cardiofrequencímetro Polar S810i em repouso
e na posição sentada por 10 minutos. A modulação autonômica cardíaca foi avaliada por meio de índices lineares e não lineares
da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) utilizando o software Kubios HRV. Para análise estatística dos dados foram utilizados o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e o teste Teste T não pareado.

Resultados
Na Tabela 1 estão apresentados dados antropométricos e demográficos. Na Figura 1 A e 1 B estão apresentados os dados
de análise linear da VFC, onde observamos menores valores da média de frequência cardíaca (71 vs 78 bpm) para o grupo DM2,
enquanto que no grupo DM2+HAS encontramos menores valores para a banda de alta frequência (28,4 vs 38,2 u.n.). Na Figura
C, D e E estão os índices da análise não Linear da VFC, onde foi observado que o grupo DM+HAS apresentou menores valores
para os seguintes índices: Entropia de Shannon (3,05 vs 3,23), Alfa 1(1,19 vs 1,42) e Alfa 2 (0,88 vs 1,02). Discussão: O principal
achado desse estudo foi a menor modulação autonômica cardíaca parassimpática e menor complexidade do sinal para o grupo DM
+ HAS, o que reflete maior comprometimento autonômico com a associação de ambas as doenças. Este achado é muito importante,
uma vez que, a DM2 e a HAS. são frequentemente encontradas em um único indivíduo e que a disfunção autonômica reflete maior
risco de eventos cardiovasculares e morte. Boer-Martins, 2011, com o objetivo de avaliar a atividade autonômica de hipertensos
com e sem DM2, obteve resultado semelhante ao encontrado em neste estudo, porém com diferente metodologia. Menezes Júnior
AS, 2004, observou que a VFC era reduzida em hipertensos quando comparados aos normotensos, apontando para uma queda no
reflexo baroceptor do SNA, após administração de inibidores da enzima conversora de angiotensina-II. Adicionalmente, Sucharita
S, 2011, avaliando a função autonômica na DM2, também observou um prejuízo da modulação autonômica cardíaca, quando
comparado ao grupo controle. O presente estudo diferente dos demais, associou ambas as patologias e analisou aspectos da complexidade do sinal por meio de análises não lineares da VFC. Conclusão: Em indivíduos com DM2, a associação da co morbidade
HAS afeta de forma negativa o controle autonômico do coração destes pacientes que já são propensos a disfunção autonômica.
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Tabela 1: Variáveis antropométricas e demográficas

Dados apresentados em Média ± Desvio Padrão

Figuras
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VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM
PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO

Tiane Wu Tan Pen1, Natália Moya R. Pereira1, Rodrigo Pereira, Alexandre Ricardo Pepe Ambrozim1,
Robison José Quitério1,2

Palavras chave: frequência cardíaca, sistema nervoso autônomo, treinamento de resistência

INTRODUÇÃO
Os efeitos crônicos do treinamento resistido sobre o aparelho locomotor, o metabolismo e a qualidade de vida1 são conhecidos, entretanto pouco se sabe sobre os efeitos desse tipo de treinamento sobre o controle neural do coração. Está bem estabelecido
que a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é um indicador sensível e antecipado de padrão de saúde, sendo que a alta VFC
caracteriza mecanismos autonômicos eficientes. Inversamente, baixa VFC é freqüentemente um indicador de adaptação anormal
e insuficiente do SNA, o que pode indicar a presença de mau funcionamento fisiológico2. Cooke et al.3, após submeter homens
jovens a 10 semanas de treinamento resistido de alta intensidade não verificaram adaptações autonômicas cardíacas. Já outros
estudos4 verificaram redução da FC de repouso e aumento da variabilidade, decorrentes da maior atividade parassimpática. A
variabilidade da freqüência cardíaca (VFC) tem sido um indicativo de saúde, onde a alta VFC condiz com uma boa adaptação
dos mecanismos autonômicos cardíacos frente aos estímulos5. Diante disso, o presente estudo tem por objetivo investigar a variabilidade da frequência cardíaca em homens jovens que praticam musculação de alta intensidade.

METODOLOGIA
O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa processo nº 1017/2010. Foram estudados
29 homens saudáveis de 18 a 37 anos, divididos em: grupo treinado (GT) composto por 16 indivíduos praticantes de treinamento
resistido de alta intensidade (hipertrofia) regular por um período superior a um ano e o grupo controle (GS) integrado por 13 voluntários sedentários. A FC e os intervalos R-R (iR-R) instantâneos foram registrados em repouso na postura sentada, utilizando-se
um cardiofrequencímetro (Polar® S810 Heart Rate Monitor -Kempele – Finland) por 10 minutos durante respiração espontânea.
Foi feita uma filtragem digital, complementada por manual, para eliminação de artefatos e somente séries com mais de 95% de
batimentos sinusais foram incluídas no estudo. Foram selecionados 256 pontos mais estáveis e analisados no domínio do tempo,
pelos índices temporais lineares (RMSSD e pNN50) utilizados para quantificar a modulação parassimpática no nó sinusal, e no
domínio da freqüência, através das análises dos componentes espectrais de alta freqüência (AF – 0,15 a 0,4Hz) que se associa
a atividade parassimpática; baixa freqüência (BF – 0,04 a 0,15Hz) que representa atividade simpática e parassimpática, porém
com o predomínio da simpática; e a razão BF/AF representa o balanço simpatovagal6. Foram aplicados testes de Mann-whitney
e Teste t não pareado para os dados obtidos com nível de significância de p<0,05.
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RESULTADOS
A média e o desvio padrão da idade, dados antropométricos e índices de VFC dos indivíduos treinados e sedentários são
apresentados na tabela 1.
Tabela 1. Dados demográficos, antropométricos e dos índices de variabilidade da frequência cardíaca.

Notas: m=metros; Kg=quilogramas; IMC=índice de massa corpórea; m2=metros ao quadrado;
mmHg=milímetros de mercúrio; ms=milisegundos; %=percentual; AF=Alta Frequência; BF=Baixa
Frequência, e BF/AF:balanço simpatovagal ; u.n.=unidades normalizadas; *=p<0,05.

DISCUSSÃO
No presente estudo verificamos que o treinamento resistido de alta intensidade não proporcionou um efeito expressivo na
variabilidade da freqüência cardíaca. Dados esses corroborados por Cooke et al ao estudar a VFC e a sensibilidade barorreflexa
após 8 semanas de treinamento de alta intensidade em homens jovens. Segundo os autores, o treinamento não foi efetivo para
promover adaptações no controle parassimpático do coração durante o repouso, apesar de observar um maior intervalo entre batimentos. Em outro estudo realizado com homens jovens e de meia idade, não foi observado melhora da VFC depois de 12 semanas
de treinamento de força, apesar do aumento de força muscular obtida. Por outro lado, estudiosos7 verificaram redução da FC de
repouso e aumento da variabilidade, decorrentes da maior atividade parassimpática depois de 10 semanas de treinamento de força
em indivíduos destreinados apresentando efeitos na capacidade funcional. Dessa forma, resultados controversos são encontrados
na literatura a respeito das adaptações neurais do coração, sendo necessários novos estudos nesse sentido uma vez que o estudo
da VFC tem importância clinica por predizer as condições de saúde e as adaptações autonômicas cardíacas do indivíduo.

CONCLUSÃO
Praticantes de musculação de alta intensidade e sedentários apresentaram modulação parassimpática e variabilidade da
freqüência cardíaca semelhantes.
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EFEITOS DA MOBILIZAÇÃO ARTICULAR VERTEBRAL NA
RESISTÊNCIA MUSCULAR DOS EXTENSORES DE TRONCO
E MOBILIDADE DA COLUNA LOMBAR
Effect of vertebral joint manipulation on trunk extensor muscles and
lumbar spine mobility
Camila Nakamura¹, Nise Marques¹, Marcelo Navega¹
Palavras chaves: lombalgia, terapia manual, fisioterapia.

INTRODUÇÃO
A lombalgia é definida como qualquer condição de dor ou desconforto, localizada na parte posterior do tronco, entre o
último arco costal e a prega glútea1. Quanto à incidência, a dor lombar é a segunda causa mais frequente de visitas médicas2.
Estudos prévios demonstraram que pacientes com lombalgia apresentaram diminuição na flexibilidade dos músculos
isquiotibiais e restrições na mobilidade lombar, 3,4 assim como maior propensão à fadiga dos músculos extensores do tronco5.
O tratamento conservador, pode ser feito por intervenção fisioterapêutica. Entre as modalidades terapêuticas que podem
ser realizadas, está a mobilização articular de Maitland, cujo objetivo é restaurar a artrocinemática de articulações hipomóveis
realizando movimentos passivos de baixa velocidade de pequena ou grande amplitude de movimentos oscilatórios6. Assim,
considerando a alta incidência de dor lombar e a ausência de estudos que comprovem os efeitos da manipulação com o Método
Maitland, o presente estudo teve por objetivo analisar os efeitos da mobilização articular vertebral no tempo de resistência muscular dos músculos extensores do tronco, na flexibilidade de cadeia posterior e a mobilidade da coluna lombar.

MÉTODOS
Participantes
Participaram 20 indivíduos na faixa etária compreendida entre 18 e 30 anos, sem histórico de lombalgia crônica. Os
participantes foram divididos, aleatoriamente, em dois grupos: o grupo intervenção (GI), que além das avaliações, recebeu o
tratamento de 5 vezes na semana, durante duas semanas, e o grupo controle (GC) que realizou apenas as avaliações e não recebeu
qualquer tipo de tratamento durante o estudo. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa, protocolo número 2013761.
Procedimentos
Todos os indivíduos passaram por uma avaliação inicial, reavaliação no 5° dia de intervenção e no 10° dia foi feita a
reavaliação final, estas consistiram em três testes: para a mobilidade da coluna lombar, para avaliar a resistência muscular dos
extensores de tronco, e para a flexibilidade de cadeia posterior.
A mobilidade da coluna lombar foi avaliada pelo teste de Schober7.
Para avaliar a resistência muscular localizada dos músculos extensores do tronco, foi utilizado o teste de Biering-Sorensen5.
A flexibilidade dos músculos isquiotibiais, gastrocnêmio e paravertebrais foi avaliada pelo teste de sentar e alcançar no
banco de Wells8.
Os indivíduos do GI foram submetidos a um tratamento de 10 sessões, cada uma consistiu em 3 séries de 1 minuto de
pressão póstero-anterior central (PAC) em cada vértebra lombar, até atingir o final do arco de movimento do segmento (grau III),
começando em L5 prosseguindo em direção cefálica até L16.
Para a análise estatística foi utilizado o pacote estatístico PASW 18.0 (SPSS inc.). Para a comparação entre os grupos
(controle e experimental) e avaliações (inicial, avaliação 2, após 5 dias, e final, após 10 dias) foi utilizado o teste ANOVA para
medidas repetidas. O nível de significância foi ajustado em p < 0,05
1. Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual Paulista
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RESULTADOS
O teste ANOVA medidas repetidas identificou que não houve diferença significativa entre os grupos (F = 0.001; p = 1) e
não houve interação entre grupo*avaliações (F = 0.187; p=0.127). Contudo, houve diferença significativa entre as avaliações (F
= 4.754; p = 0.001). Assim, o tempo de manutenção da extensão lombar foi 26 segundos maior na segunda avaliação em relação
à primeira (p = 0.006) e 41 segundos maior na terceira avaliação em relação à primeira (p = 0.032). Além disso, a distância foi 2
centímetros maior na terceira avaliação em relação à primeira (p = 0.014).

DISCUSSÃO
Os testes realizados podem apresentar interferência da motivação e da aprendizagem9. Nesse sentido, possivelmente,
esses dois fatores tiveram maior interferência sobre os achados do que a terapia de mobilização, uma vez que, não houve diferença
entre os grupos.
No teste de Schober, que sofre interferência apenas da terapia manual, não houve diferença significativa entre a primeira e
a última avalição do grupo intervenção. Estudos mostram que o aumento da mobilidade lombar pode ser mais lento em indivíduos
que não apresentam lombalgia10.

CONCLUSÃO
Portanto, por meio dos achados do presente estudo pode-se concluir que a manipulação vertebral por 10 sessões não
foi capaz de alterar a resistência muscular, a flexibilidade e a mobilidade da coluna lombar. Sugere-se que futuros estudos sejam
realizados para identificar o efeito desta terapia sobre condições de disfunção músculo-esquelética.
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CORRELAÇÃO ENTRE A PROTUSÃO DE OMBROS E
O LIMIAR DE DOR POR PRESSÃO DOS MÚSCULOS
ROMBÓIDES EM UNIVERSITÁRIOS
Correlation between shoulder protusion and pressure pain threshold of
rhomboid muscles in university students
Anne Caroline Cazetta¹, Erica Almeida Sousa¹, Nattalia de Oliveira¹, Sâmela Parente do Valle¹,
Ana Elisa Zuliani Stroppa¹, Cristiane Rodrigues Pedroni¹

Palavras Chave: Fotogrametria, ombro, dor.

Intodução
O complexo do ombro tem risco de lesões e desvios de postura por manter precário equilíbrio entre movimento, estabilidade, sobrecarga e impacto na cintura escapular1. A postura incorreta pode ser uma causa de dores musculares ou as dores causar
desalinhamento postural2.,3.
Alterações quanto ao alinhamento postural de músculos e articulações, podem ser avaliadas pela fotogrametria do indivíduo, podendo ser associadas à mensuração da dor que o indivíduo eventualmente sente nos músculos dessas articulações. É um
recurso muito utilizado por ser simples e muito eficiente3. Já a dor pode ser avaliada por um algômetro, que é um equipamento
que mensura a dor por meio da pressão gerada no músculo, que avaliará o limiar doloroso deste. Pela simplicidade e eficiência,
este método tem sido de grande interesse nos estudos que correlacionam dor e postura4.
Poucos estudos avaliam alterações posturais e da cintura escapular em estudantes universitários que, embora jovens e
aparentemente saudáveis, possuem rotina de trabalhos e aulas que podem levar a posturas inadequadas, geralmente associadas
ao sedentarismo. Devido a tais fatores esta população é muito sujeita a problemas de postura e dor muscular5. Considerando o
exposto, o objetivo deste trabalho foi correlacionar o ângulo da articulação do ombro (AO), ângulo da articulação acrômio clavicular (AC) e ângulo inferior da escápula (IE) com o limiar de dor por pressão dos rombóides em universitários.

Métodos
A amostra foi composta de 100 voluntários universitários (22 homens e 78 mulheres). O trabalho foi aprovado pelo comitê
de ética e pesquisa (protocolo 0506-2012). Os critérios de não inclusão: deformidades e lesões na cintura escapular
Os dados posturais foram obtidos por meio do registro fotográfico com uso de uma câmera digital da marca Sony® Cyber-shot7,2 mega pixels, nos planos frontal e sagital. Foram utilizados demarcadores de isopor colados com fita adesiva dupla face
nos pontos anatômicos: acrômio, C7 e ângulo inferior da escápula. A diferente combinação destes pontos formaram os ângulos da
articulação do ombro (AO), da articulação acrômio clavicular (AC) e inferior da escápula (IE).Para esse registro os participantes
permaneceram em postura ereta, em local demarcado previamente por tijolos de madeira, com a distância padrão de 2,8 metros do
centro da lente da máquina fotográfica e na altura de 1 metro 4. Posteriormente os dados obtidos foram analisados pelo programa
CorelDraw X6®, sendo que s valores angulares de AC e IE mensurados de acordo com a proposta de IUNES et al. (2005)1 e o
da articulação do ombro (AO) foi de acordo com SILVA, L. R. et al. (2011)6.
Para mensurar o limiar de percepção dolorosa (LDP), foi utilizado o algômetro da marca Kratos® que permitiu a coleta dos
valores em quilograma-força (kgf) dos músculos romboides. Para análise estatística foi utilizado o GraphPadInstat, com teste de
Pearson para verificar a correlação existente entre o LDP de rombóides e os ângulos avaliados.
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Resultados
Foram coletados dados de 100 voluntários, 22 homens e 78 mulheres, com idade entre 18 e 30 anos. 77% apresentaram
valores acima de 119,2 graus, 13% estão entre 89 a 119,2 graus.
Na tabela 1 estão descritos os valores encontrados na correlação entre LDP de músculos romboides e os diferentes ângulos
avaliados, nesta tabela as correlações entre o AO e o músculo romboide esquerdo e o AO e o músculo romboide direito demonstraram correlação negativa com significância estatística, ou seja, quanto maior o ângulo, menor o LDP.
Tabela 1. Correlação entre LDP de rombóides e os diferentes ângulos avaliados

AC: acromioclavicular, IE: infra-escapular, AO: articulação do ombro. R: coeficiente de correlação.
P: Significância estatística. *p<0,05.

Discussão
Na amostra foi encontrado que 77% dos avaliados apresentaram o ângulo AO maior que 119,2 graus, que corresponde à
classificação de protrusão de ombros (PO)6. A PO é um dos desvios de maior frequência de acometimento em todas as populações, de acordo com PACCINI; CYRINO; GLANER7. O músculo rombóide quando fraco e alongado é um dos responsáveis pela
protusão do ombro, pois sua função é auxiliar a adução da escápula junto ao trapézio médio, que é também estabilizador desta 1,7.
No presente estudo há a correlação negativa entre ângulo AO e LDP de romboides. Possivelmente o fato do LDP estar diminuído, seja a relação deste com o alongamento dos músculos devido a protusão de ombros3. O fato dos adutores terem resultado
em dor, pode estar interligado à outras alterações posturais, como a alteração da coluna vertebral que também pode ser a causa
do estiramento muscular, e conseqüente desalinhamento dos ombros8.
São necessários mais estudos que comprovem os achados neste artigo, correlacionando os ângulos e músculos supracitados.

Conclusão
Pode-se concluir que houve correlação entre o limiar doloroso dos músculos adutores da escápula e o ângulo de protusão de
ombros, demonstrando que quanto maior o ângulo, menor é o limiar de dor do músculo, e mais suscetível estará em relação à dor.
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REPRODUTIBILIDADE INTER EXAMINADOR NA
AVALIAÇÃO DO TRANSVERSO DO ABDOMEN
Inter examinator reprodutibility in the assessment of the Transversus of
Abdominis
Cavichioli Mendes Ferreira¹, Thaís de Souza Lima¹, Ana Carolina Tocilo Lopes¹,
Fábio Micolis de Azevedo¹ e Ruben de Faria Negrão Filho¹

Introdução
Postula-se que a estabilidade dinâmica da coluna esteja relacionada à ativação de musculatura profunda como Transverso
do Abdome (TrA) e Multifídeos. A alteração deste controle neuromuscular é um fator que pode contribuir para desenvolvimento
da dor lombopelvica1.
A Escala de Classificação Clínica é um método para avaliar o músculo TrA por meio da palpação da parede abdominal, sendo dividida em 5 sessões: qualidade da contração, compensação, simetria, respiração e manutenção da contração;
com pontuação variando de 0 a 10 pontos2. Por outro lado, o ultra som (US) é usado como um método não invasivo para avaliar
a função muscular do TrA.
Contudo, a transferência das adequadas utilizações para a clínica pressupõe o treinamento de avaliadores com estudo de
reprodutibilidade.

Objetivo
Avaliar a reprodutibilidade inter-examinador da Escala de Classificação Clínica e da Ultrassonografia na avaliação da qualidade da contração do músculo TrA, entre três avaliadores treinados.

Metodologia
Foram selecionados 10 indivíduos assintomáticos, de ambos os sexos, com idade média de 22,7 (SD ± 2,0) e índice de
massa corporal de 22 (SD ±2.74). O estudo foi realizado no Ambulatório de Fisioterapia da FCT-UNESP de Presidente Prudente
e aprovado pelo comitê de ética (CAAE 14814313.6.0000.5402).
Com relação à mensuração das medidas do TrA pelo US os voluntários foram posicionados conforme mostra a figura 1,
sob um aparato construído para o estudo. Com o transdutor do US colocado transversalmente à parede abdominal ao longo
da linha média entre o ângulo inferior do gradil costal e a crista ilíaca. Foram realizadas 3 medidas para cada avaliador, sempre
no final da expiração: em repouso, durante flexão e extensão isométrica de joelho. Cada movimento era feito com uma força de
contração muscular de aproximadamente 10% do peso corporal e o indivíduo recebia um feedback visual por meio de um
dinamômetro digital.
Figura1. Procedimento experimental
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A reprodutibilidade da Escala de Classificação Clínica foi testada, com o paciente ainda sob o aparato, por três examinadores
que foram treinados para sua aplicação, conforme protocolo proposto por Hodges et. al. 20092.
A reprodutibilidade inter-examinador para cada um dos dois procedimentos de avaliação foi analisada através da análise
estatística Intraclass Correlation Coefficient (ICC 2.1) com intervalo de confiança de 95%.

Resultados
A reprodutibilidade inter-examinador, para a Escala de Classificação Clínica (ECC) e para as medidas do US com relação
a porcentagem de mudança entre repouso e flexo/extensão, mostrou-se moderada (tabela 1).
Tabela 1 – Reprodutibilade Inter Examinadora

Discussão
A análise inter-examinador nos mostra capacidade moderada dos avaliadores na Escala de Classificação Clínica e na porcentagem de mudanças na espessura do TrA entre movimento isométrico de flexo/extensão do joelho e repouso, mostrando que
o treinamento prévio deve ser utilizado para que ocorra uma boa reprodutibilidade da instrumentação e que outros fatores além
deste devem ser levados em consideração.

Conclusão
Fica evidente que o treinamento prévio é de suma importância para uma boa reprodutibilidade dos dois procedimentos para
que estes instrumentos possam ser utilizados, futuramente, nas avaliações de indivíduos com dor lombar crônica não específica,
essencial para intervenções que visam a melhora desta população.
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CORRELAÇÃO ENTRE VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA
CARDÍACA, OVERTRAINING E ANSIEDADE EM ATLETAS
DE BASQUETEBOL
Correlation between Heart Rate Variability, Anxiety and overtraining in
athletes Basketball

Renanta Salatini¹, Aline Neves Paez¹, Tiago Augusto Ignácio Cesário¹, Cristiane Rodrigues Pedroni¹

Palavra-chave: Basquetebol; Overtraining; Ansiedade; Variabilidade da frequência cardíaca.

Introdução
Overtraining pode ser descrito como distúrbio neuroendócrino (hipotálamo-hipofisário) tendo como principais sintomas
distúrbios de ansiedade, sono, sono, alterações do estado de humor, da frequência cardíaca de repouso, entre outros1, 2,3 .
O presente estudo teve como objetivo verificar a correlação entre os parâmetros de overtraining com a variabilidade da
frequência cardíaca e ansiedade em atletas do basquetebol.

Metodologia
Participaram deste estudo 12 voluntários, atletas do sexo masculino do time de basquetebol da cidade de Marília- SP, com
idade entre 16 - 20 anos. O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa nº0592/2012.
Foram aplicados dois questionários, sendo eles: Inventário de Ansiedade Estado traduzido e validado para o português e o
Questionário do Overtraining traduzido e adaptado do Francês para o Português4. A coleta dos dados ocorreram durante quatro
meses, sempre na última semana do mês (de junho a setembro de 2012) na parte da manhã, em sala climatizada, utilizando um
cardiofrequencímetro (Polar® S810 Heart Rate Monitor -Kempele – Finland) segundo metodologia de (Aubert, Seps, & Beckers,
2003)5.
A análise da VFC foi realizada com o programa Kubios HRV, na razão LF/HF (Aubert et al., 2003)5. Por apresentarem
dados com distribuição normal, foi utilizado o teste ANOVA para medidas repetidas, com pós teste de Tukey para avaliar a
diferença dos valores do questionário e da VFC. Em seguida, foi aplicado o teste de Pearson para avaliar a correlação entre as
variáveis (programa GraphPad Instat).

Resultados
Participaram deste estudo 12 voluntários, atletas de basquetebol masculino da cidade de Marília- SP, com idade entre 16 - 20
anos (18±0,85). Os valores da totalidade do questionário de overtraining estão apresentados na Figura 01. Houve uma diferença
significativa entre os valores pontuados para o mês de junho em relação aos meses de agosto e setembro (p=0,009), indicando
que no mês de junho foi o valor de maior pontuação do questionário. O mesmo resultado ocorreu quando se considera apenas as
perguntas referentes à recuperação do atleta (p=0,011). Não houve diferença significativa para os valores de rendimento (p=0,44).
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Figura 1.Médias e desvio padrão dos valores de questionário de overtraining (Total, recuperação e Rendimento) em atletas de basquetebol (n=11) durante um período competitivo. *= indica diferença estatística significativa (p<0,05) em relação ao mês de junho.

Valores de Questionário de Overtraining

A VFC apresentou forte correlação (R= 0,83) com o questionário de ansiedade-estado no mês de Julho. Os valores de
coeficiente de correlação (r) e de significância (p) estão apresentados na Tabela 01.
Tabela 1.Valores do coeficiente de correlação (r) e significancia (p) dos testes de relação entre as variáveis indice simpato-vagal da VFC e os questionários de Overtraining e de Ansiedade.

Discussão
O fato de não haver correlação significativa do índice LF/HF da VFC com o questionário de overtraining pode ser explicado possivelmente pelos atletas não estarem em overtraining, como também pelo reduzido número da amostra e do período
de avaliação considerando que todos os meses foram competitivos e a análise foi de apenas 4 meses.
No mês de junho houve maior pontuação no questionário de overtraining. Sabendo que fatores psicológicos podem influenciar
negativamente o desempenho do atleta¹, este achado pode ser decorrente da aplicação do questionário ocorrer concomitantemente
com a competição que determina a permanência do atleta no programa de bolsas estudantis. Esta competição antecedeu o período de férias o que justificaria a diminuição dos escores nos questionários subsequentes uma vez que o tratamento atualmente
conhecido para a condição é o repouso prolongado.²
Este estudo teve algumas limitações como o número de atletas disponíveis assim como a disponibilidade dos mesmos para a
realização da coleta, o período do estudo ocorrer nos quatro meses de competição e a limitação do espaço físico para sua realização.
Conclusão:
Não houve correlação significativa entre os parâmetros de overtraining com o índice simpato-vagal da variabilidade da
frequência cardíaca, porém a ansiedade apresentou correlação positiva (R=0,83) com o mesmo índice da variabilidade da frequência cardíaca.
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CORRELAÇÃO ENTRE DESEQUILÍBRIOS POSTURAIS
E LIMIAR DE DOR DOS MEMBROS INFERIORES DE
ATLETAS DE FUTEBOL JUVENIL
Investigation of the relationship between postural imbalances and
misalignments of the lower limbs of soccer players
Elaine Hitomi Kamimura¹, Tiago Augusto Ignácio Cesário¹, Hugo Castellon Quatrochi¹,
Thomas Santini Zirn¹,Cristiane Rodrigues Pedroni¹.
Palavras-chave: dor, postura, futebol

Introdução
A ocorrência de lesões esportivas é comum em qualquer programa de treinamento e a incidência delas em jovens podem
estar associados à lesões como desequilíbrio muscular, falta de flexibilidade, agilidade e alterações posturais¹. Havendo alterações
posturais, o organismo precisará reorganizar-se na busca de compensações afim de uma resposta para adaptar-se a esta desarmonia².
Um mal alinhamento no membro inferior irá causar também um desajuste da patela em relação ao fêmur, tendo a síndrome
da dor femoropatelar como uma das principais desordens que acomete o joelho tanto em atletas quanto em sedentários. Alguns
autores apontam as alterações da biomecânica do membro inferior como a principal causa dessas desordens como um aumento
do ângulo Q, torção tibial externa, pronação excessiva do pé e um comportamento inadequado da patela³.
Uma técnica usada para quantificar a capacidade de percepção dolorosa e a sua tolerância através de uma pressão sobre os
nociceptores é a algometria e consiste na menor pressão capaz de gerar dor ou algum desconforto4.
O objetivo deste trabalho foi investigar a correlação entre desequilíbrios posturais e o limiar de dor dos membros inferiores
de atletas de futebol juvenil.

Metodologia
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos sob protocolo de número 1341/2010.
Todos os voluntários assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participação no estudo.
Foram avaliados 74 atletas de futebol juvenil masculino, com idade entre 10 e 16 anos (13 ±1.78), índice de massa corporal
com média de 19,36 (± 2,77), praticantes de futebol há pelo menos um ano e que treinam na Stadium BR Football Esportes LTDA
na cidade de Marília– SP e participantes de eventos competitivos.
Para mensuração do ângulo Q o participante ficou na posição de decúbito dorsal em uma maca e na perna que ele utiliza
para chutar a bola, foram feitas as marcações das linhas com um lápis dermográfico, seguido da mensuração angular por meio
de um goniômetro.
Para a verificação do limiar de dor por pressão, foi utilizado um dinamômetro de pressão da marca Kratos® e coletados
os limiares dos músculos reto femoral, vasto lateral bem como nos tendões patelar e pata de ganso da perna que o participante
utilizava para chutar a bola.
Cada teste foi realizado pelo mesmo examinador e cada examinador não teve contato com outros testes.
Foram realizados testes estatísticos para avaliar a correlação entre os valores de ângulo Q e o teste de Navicular Drop Test
e os limiares de dor por pressão dos músculos reto femoral e vasto lateral, bem como do tendão patelar e da pata de ganso.
Para a análise dos dados, programa estatístico utilizado foi o Graphpad Instat. Por apresentarem distribuição normal pelo
teste Kolomonov-Smirnov, os dados foram então analisados por meio do teste de correlação de Pearson. As classificações utilizadas
para descrever os dados da correlação de Pearson foram as sugeridas por Mitra e Lankford, sendo que, de 0,20 a 0,40 é considerado correlação fraca; de 0,41 a 0,60 é considerado moderada; e valores acima de 0,60 são classificados como correlação forte5.
1. Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Faculdade de Filosofia e Ciências.
Universidade Estadual Paulista - UNESP. Marília. SP. Brasil
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Resultados
A amostra foi composta por 74 atletas de futebol juvenil e foram encontrados valores entre 4º e 20º no ângulo Q (média
de 9º ±2.41).
A tabela 01 mostra os valores de correlação do ângulo Q com o limiar de dor por pressão dos pontos avaliados. Houve uma
correlação significativa inversa do ângulo Q com os limiares de dor do tendão da pata de ganso, quadríceps e tendão patelar. No
entanto, essas correlações foram consideradas fracas do ponto de vista estatístico.
Tabela 01. Coeficientes de correlação (r) e significância (p) do ângulo Q com o navicular drop test, limiar de dor de quadríceps e vasto
lateral e dos tendões patelar e da pata de ganso, em atletas de futebol juvenil (n=74).

Discussão
Segundo Trombini-Souza (2009) 6, os valores entre 10º e 14º para homens, e de 14º a 17º para mulheres, são considerados normais. Para Oliveira (2003) 7, quando este ângulo aumenta, a tração do músculo do quadríceps facilitará o deslocamento
lateral da patela, influindo no seu trajeto. Para Magee (2005) 8, a articulação patelofemoral, que absorve as forças compressivas
do fêmur, as transformam em forças tensivas do tendão patelar e da pata de ganso e os pontos mais dolorosos estão localizados
na região de inserção dos ligamentos e tendões como o tendão patelar, tendão da pata de ganso e entre outros, o que pode estar
de acordo com os nossos achados.
Neste presente estudo, houve diferença estatística significativa para os valores de limiares de dor por pressão da pata de
ganso, reto femoral e tendão patelar, com correlação negativa, ou seja, conforme o aumento do ângulo Q, diminui o limiar de dor.
As correlações encontradas, embora significativas, são fracas e novos trabalhos devem ser realizados para elucidar essa relação
entre o limiar de dor e o ângulo Q.

Conclusão
Conclui-se a partir dos resultados obtidos que, em atletas de futebol juvenil, houve uma correlação significativa entre os
valores de ângulo Q e os limiares de dor por pressão do tendão da pata de ganso, tendão patelar e músculo reto femoral.
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EFEITOS DO EXERCÍCIO NO DUPLO PRODUTO DE
TABAGISTAS
Exercise’s effects on the double product of smokers
Rebeca Nunes Silva1, Dionei Ramos1, Juliana Tiyaki Ito1, Ercy Mara Cipulo Ramos1

Palavras chave: Tabagismo; Exercício físico; Duplo produto

INTRODUÇÃO
A literatura aponta uma incidência generalizada de tabagismo, mostrando prevalências cada vez maiores chegando a projetar,
em um futuro próximo, oito milhões de mortes relacionadas ao tabagismo até o ano de 20301.
O tabagismo é responsável por efeitos deletérios à saúde, como o aumento do risco de morte por doenças cardiovasculares,
desenvolvimento de doenças pulmonares, além de causar uma diminuição do condicionamento físico, relacionado à redução do
transporte de oxigênio nas trocas gasosas, diminuindo a sua liberação para os músculos durante o exercício2.
Parâmetros, como a pressão arterial (PA) e a frequência cardíaca (FC) são utilizados para avaliar o condicionamento físico,
prescrever a intensidade do exercício e indicar o risco associado a uma atividade física. Isoladamente nem sempre eles garantem
segurança, contudo, em conjunto definem um terceiro parâmetro, o duplo produto (DP), que reflete o trabalho do miocárdio
durante o repouso ou frente ao exercício3.
O DP, ao apresentar uma forte correlação com o consumo de oxigênio miocárdico, torna-se seu o melhor preditor indireto
e um importante indicador da saúde cardiovascular e da aptidão física do indivíduo. Portanto, por ser um parâmetro de segurança para prescrever intensidades e riscos associados ao exercício, torna-se importante avaliar e investigar o DP em resposta ao
exercício de indivíduos tabagistas.

OBJETIVO
Avaliar e comparar o duplo produto (DP) de tabagistas e não tabagistas no momento pré-exercício físico (repouso), durante
o exercício e pós exercício submetidos a esforço físico moderado.

MÉTODOS
Tabagistas com idade entre 30 e 50 anos, com função pulmonar normal atestada por espirometria, foram submetidos a um
exercício físico moderado em esteira. Não tabagistas com características semelhantes foram submetidos às mesmas avaliações.
Todos foram orientados a abster-se do cigarro, a não ingerir bebidas a base de cafeína e a não realizar atividade física por 12 horas
antes de cada dia de avaliação, dividido em:
› Avaliação inicial e espirometria.
› Teste exaustivo e progressivo em esteira para prescrição da intensidade moderada do exercício.
› Mensuração de FC e PA para a obtenção do DP, no repouso, durante 15 minutos do exercício e após 5 minutos do exercício.
O DP é definido como produto entre FC e pressão arterial sistólica (PAS): FC X PAS.

1. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Universidade Estadual Paulista – UNESP.
Presidente Prudente. SP. Brasil.
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RESULTADOS
Tabela 1. Características de tabagistas e não tabagistas representadas em média ± desvio padrão.

Legenda: N: número de voluntários; IMC: índice de massa corporal; kg:
quilograma; m:metro; COex: monóxido de carbono no ar exalado; ppm: partes
por milhão. *Diferença estatisticamente significante em comparação ao grupo
tabagista

Tabela 2. Resultados dos parâmetros mensurados no repouso, durante o exercício e após o exercício de tabagistas e não tabagistas,
apresentadas em média ± desvio padrão.

Legenda: PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica;
FC: frequência cardíaca; DP: duplo produto.

DISCUSSÃO
Sabe-se que o DP de tabagistas tende a ser mais elevado que o DP de não tabagistas4, devido aos prejuízos causados pelo
uso do tabaco, que refletem em uma redução da aptidão física. Entretanto, nossos resultados mostraram que não houve diferença
significante de todos os parâmetros avaliados, inclusive o DP, entre tabagistas e não tabagistas. Hipotetizamos que tais resultados
devam-se ao pequeno número amostral avaliado, e sugere-se mais estudos sejam realizados, com um maior número amostral,
afim de investigar melhor esses achados.

CONCLUSÃO
Não houve diferença significante do DP entre tabagistas e não tabagistas submetidos ao exercício aeróbio moderado.
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CONTRIBUIÇÃO DA DETECÇÃO E INTERVENÇÃO
PRECOCE PARA O DESENVOLVIMENTO MOTOR DE
CRIANÇAS COM SINDROME DE DOWN
Contribution of testing and early intervention for the development of
children with down syndrome.
Agnes S. R. Ribeiro¹; Fabiana A. Silva¹; Mileide C. S. de Oliveira¹; Livia L. Faccioli¹;
Cristiane F. da Cunha¹; Ester S. Gonçalves1; Simone R. F. Scarin²; Tânia C. Bofi³;
Augusto C. de Carvalho³.
Palavras-chave: Intervenção Precoce; Síndrome de Down; Desenvolvimento Motor.

Introdução
Definem-se como fatores de risco para o desenvolvimento uma série de condições biológicas ou ambientais que aumen¬tam
a probabilidade de déficits no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças nascidas vivas.1
Dentre eles a Síndrome de Down, ou Trissomia do cromossomo 21 é de todas as síndromes da espécie humana a mais bem
conhecida e a causa genética mais comum de retardo mental moderado devido, provavelmente, a um atraso do desenvolvimento
global que é variável de uma criança para a outra.2
A importância da intervenção precoce, no que refere à psicopatologia nos primeiros anos de vida, apoia-se em duas proposições fundamentais. A primeira seria a importância dos primeiros anos na constituição do sujeito, e a segunda seria o alto
grau de mobilidade das formações psicopatológicas até a puberdade (concepção que se fundamenta no conceito neurológico de
neuroplasticidade ou flexibilidade neuronal).3
Por isso, realizar a triagem para detecção de anormalidades e riscos para o desenvolvimento facilita a intervenção terapêutica,
especialmente logo nos primeiros anos de vida em que suas adaptações neuropsicomotoras não estejam totalmente desenvolvidas,
sendo a avaliação das habilidades da criança parte significativa no diagnóstico.4
Diante do exposto, o propósito desse estudo foi avaliar a contribuição da detecção e intervenção precoce para o desenvolvimento motor nos primeiros anos de vida de crianças com Síndrome de Down.

Metodologia
A amostra foi constituída por 6 bebês com Síndrome de Down, sendo essas do sexo masculino com idades entre 0 a 3
meses. O estudo foi autorizado pelos responsáveis mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e aceito
pelo Comitê de Ética e Pesquisa. As crianças foram encaminhados para o Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e
Reabilitação da Faculdade de Ciências e Tecnologia FCT/UNESP para a avaliação utilizou-se como instrumento o Inventário
Portage Operacionalizado área Estimulação Infantil específica para crianças de zero a quatro meses. Esse protocolo avalia 45
comportamentos divididos em estimulação ambiental, observação da emissão de comportamentos espontâneos, observação relatadas pelos pais quanto á alimentação, sono, choro. Ao serem realizadas as avaliações e identificados os possíveis déficits dos
bebês; iniciou-se a intervenção precoce.

Resultados
Os dados de caracterização dos bebês foram analisados por meio de estatística descritiva. Os resultados apontaram que
todos tiveram sucesso, o bebê 1 (13 dias) obteve 35% de acerto; o bebê 2 (1 mês) obteve 48% de acertos; o bebê 3 (3 meses)
1. Discente do Curso de Fisioterapia, Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNESP,
Presidente Prudente, SP, Brasil.
2.Residente de Fisioterapia na área de Neurologia, Faculdade de Ciências e Tecnologia,
UNESP, Presidente Prudente, SP, Brasil.
3. Docente do Departamento de Fisioterapia, Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNESP,
Presidente Prudente, SP, Brasil.
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obteve 71% de acertos, o bebê 4 (3 meses) obteve 75% de acertos, o bebê 5 (2 meses e meio) obteve 67% e o bebê 6 (3 meses)
obteve 73,33%. Após análise dos valores da pontuação obtida, notou-se que os bebês estavam dentro do esperado para o desenvolvimento motor segundo o Inventário na área de Estimulação Infantil. Ressalta-se que as diferenças entre as porcentagens de
um bebê para o outro se deve devido à diferença de idade entre elas, e independentemente das idades todas conseguiram atingir
satisfatoriamente as porcentagens esperadas. Porém, vale salientar que os mesmos não estão fora da zona de risco de atraso do
desenvolvimento motor.

Discussão
Fatores como a Síndrome de Down aumentam a probabilidade do bebê manifestar alterações na aquisição de habilidades
motoras, cognitivas e psicossociais, assim, para possibilitar a intervenção precoce nos atrasos evolutivos e futuros é imprescindível
a identificação de possíveis distúrbios no desenvolvimento neuropsicomotor no primeiro ano de vida.5
Alguns estudos trazem que crianças com Síndrome de Down se assemelham com as crianças sem a Síndrome nos primeiros
anos de vida por isso não foram encontrados atrasos durante a avaliação dos bebês estudados. A detecção de atrasos são passados
despercebidos e/ou não notados inicialmente, mas a longo prazo essas dificuldades de aquisição motora e cognitiva aparecerão e
poderão ser amenizadas através da intervenção precoce.4
A prevenção antecipada de uma intervenção possibilita diagnosticar precocemente e estabelece um diálogo interdisciplinar
para que se possa intervir o mais cedo possível, nos sinais indicadores de risco, neste caso, a Síndrome de Down, antes que as
psicopatologias se instalem e essas estruturas se amarrem, ou para possibilitar uma melhor instauração da estrutura psíquica.3

Conclusão
Os resultados obtidos neste estudo comprovam a necessidade de detectar precocemente um ou mais fatores de risco para
o desenvolvimento de crianças com Síndrome de Down, para favorecer a implementação de programas de intervenção precoce,
prevenindo, minimizando e/ou superando possíveis atrasos no desenvolvimento futuramente.
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FUNÇÃO PULMONAR E FORÇA MUSCULAR
RESPIRATÓRIA PRÉ E PÓS-HEMODIÁLISE
Lugfuction and respiratory muscle strength before and after hemodialysis
Ariane Pereira Ramirez¹, Carla de Oliveira Carletti¹, Clara Suemi da Costa Rosa²,
Giovana Damasceno e Souza³, Henrique Luiz Monteiro2, Célio Guilherme Lombardi Daibem4
Palavras chaves: hemodiálise, insuficiência renal crônica, espirometria.

Introdução
Pacientes com insuficiência renal terminal(IRT) sofrem de um conjunto de alterações em vários sistemas orgânicos, denominado de “síndrome urêmica”, o qual envol¬ve uremia, anemia, doenças cardiopulmonares, alterações metabóli¬cas, disfunção
musculoesquelética (miopatiaurêmica), comprometi¬mento físico, imunológico e psíquico¹. Quanto ao comprometimento respiratório acredita-se que grande parte desta sintomatologia seja em decorrência de edemas agudos pulmonares em decorrência
da uremia, estas alterações fisiopatológicas são responsáveis por mudanças significativas de volumes e capacidades pulmonares,
assim como na força de musculatura respiratória do paciente dialítico1. O objetivo do estudo foi avaliar os volumes e capacidades
pulmonares e força muscular respiratória de pacientes renais crônicos pré e pós-hemodiálise.

Metodologia
Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética e plataforma Brasil, processo CAAE: 02564112.2.0000.5423, composto por
uma amostra com 14 participantes sendo, 9 homens e 5 mulheres, com idades entre 52,4±18,7 anos e tempo de hemodiálise de
30,6±22,12 meses. Os volumes e capacidades pulmonares e força muscular respiratória foram avaliados por um pesquisador, previamente treinado, utilizando o equipamento: Espirômetro portátil da marca IQTeQSpirometer e ventilômetroFerraris Mark8Wright
Respirometer® e manovacuômetro analógico da marca (Gerar®,0±300 cm água). Para comparar os dois momentos foi utilizadoo teste t de Student para amostras pareadas e similar não-paramétrico (Wilcoxon), dados dispostos em média±desvio-padrão
e mediana(intervalo interquartil), além do Whisker box dos valores de delta percentual para as variáveis da função pulmonar.

Resultados
A tabela 1 apresenta os valores pré e pós das variáveis estudadas bem como teste comparativo e delta percentual (diferença
percentual) entre os momentos pré e pós hemodiálise.
Tabela 1. Valores descritivos da função pulmonar, delta percentual e comparação entre os momentos pré e pós-hemodiálise.

Nota. CVF:capacidade vital forçada,VEF1%volume expiratório forçado no primeiro segundo/capacidade vital
forçada,VEF1:volume expiratório forçado no primeiro segundo,FEF50%:fluxo expiratório forçado a 50%,FEF75%:fluxo
expiratório forçado a 75%,FEF255-75%:fluxo expiratório médio,CVL:capacidade vital lenta,PImáx:pressão inspiratória
máxima,PEmáx:pressão expiratória máxima. p: significância estatística para o teste t de Student para amostras pareadas
e similar não-paramétrico (Wilcoxon), dados dispostos em média±desvio-padrão e mediana(intervalo interquartil).
1. Faculdades Integradas de Bauru – FIB. Bauru – SP. Brasil;
2.Universidade Estadual Paulista - UNESP – Instituto de Biociências. Rio Claro– SP.
Brasil;
3. Universidade Estadual Paulista - UNESP – Faculdade de Medicina. Botucatu-SP. Brasil;
4. Faculdades Integradas de Bauru – FIB. Bauru – SP. Brasil.
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Discussão
Neste estudo, pode-se observar que os pacientes apresentaram baixos resultados na função pulmonar, mesmo após a sessão
de hemodiálise. De acordo com Kovelis et al., (2008) esse declínio de força muscular respiratória, volumes e capacidades pulmonares ocorre devido à sobrecarga de líquido corporal no período interdialítico.Essa sobrecarga, em associação com um possível
aumento da permeabilidade capilar pulmonar, pode resultar em edema pulmonar e efusão pleural,alterações essas que poderiam
explicar pelo menos em parte a redução da função pulmonar. Como um dos resultados principais, o estudo demonstrou significância estatística para os fluxos FEF50%, capacidade vital lenta CVL e peso. Além disso, mesmo após a sessão de hemodiálise
os pacientes apresentaram exame espirométrico compatível com distúrbio ventilatório obstrutivo de grau leve.

Conclusão
Conclui-se que apenas a sessão de hemodiálise não foi capaz de reverter as alterações da função pulmonar presentes em
pacientes com IRT sendo um indicativo de comorbidades e hábitos associados a doença renal crônica.

Referências
1- ROCHA RE, MAGALHÃES MS, LIMA PV. Repercussão de um protocolo fisioterapêutico intradialítico na funcionalidade pulmonar, força de preensão manual e qualidade de vida de pacientes renais crônicos. J BrasNefrol. 2010;32(4):359-371.
2- KOVELIS D, PITTA F, PROBST SV, PERES PC, DELFINO DV, MOCELIN JA, BRUNETTO FA. Função pulmonar e força
muscular respiratória em pacientes com doença renal crônica submetidos à hemodiálise*. J BrasPneumol.2008;34(11):907-912.
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CAPACIDADE FUNCIONAL, FORÇA E FUNÇÃO
PULMONAR DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE
Functional Capacity, Strength and Pulmonary Function in Patients
Undergoing Hemodialysis
Carla de Oliveira Carletti1; Ariane Pereira Ramirez¹; Clara Suemi da Costa Rosa²;
Giovana Damasceno e Souza³; Henrique Luiz Monteiro4; Camila Gimenes¹;
Célio Guilherme Lombardi Daibem1
Palavras- chave: Hemodiálise; Capacidade Funcional; Função Pulmonar.

Introdução
Pacientes em hemodiálise HD têm o sistema muscular comprometido e esta patogenia é descrita na literatura como miopatia urêmica. A diminuição da massa magra, apesar de não bem elucidada nesta população, está associada à redução da força e
resistência muscular que, consequentemente, compromete o condicionamento físico, diminui a tolerância a exercícios e provoca
perda da capacidade funcional1. Desta forma, há também comprometimento dos músculos responsáveis pelo ato de respirar
como diafragma e intercostais. Com base no exposto, as modificações encontradas nos sistemas muscular, consequentemente, a
baixa capacidade funcional e força, podem estar envolvidas de forma direta na diminuição da função pulmonar. Como hipóteses
deste estudo, destacamos que as complicações musculares da insuficiência renal associado a outros comprometimentos teciduais
pulmonares afetam de forma significativa a musculatura respiratória, prejudicando a função pulmonar. O objetivo do presente
estudo foi avaliar a relação entre força muscular de membros inferiores, capacidade funcional, força respiratória máxima e função
pulmonar de pacientes renais crônicos em hemodiálise.

Metodologia
O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pela Comissão Científica do Hospital Estadual Bauru e ao Comitê de Ética
através da Plataforma Brasil sob o processo CAAE: 02564112.2.0000.5423. Todos os pacientes assinaram o termo de consentimento
livre e esclarecido. Esse estudo do tipo transversal foi constituído por uma amostra consecutiva de 14 pacientes, 52,4±18,7 anos,
9 do sexo masculino e 5 do sexo feminino com Índice de Massa Corpórea de 24,9±4,2 kg/m2, submetidos a três sessões semanais
de HD, com duração entre quatro e quatro horas e meia por sessão, com tempo médio de tratamento de 30,6±22,12 meses. Foram
avaliadas a força muscular de membros inferiores por meio do Teste de Sentar e Levantar (TSL) durante 30 segundos, a capacidade
funcional através do Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6M). A força respiratória máxima foi mensurada através da Manovacuometria analógica (Gerar®, 0±300 cm água), quantificando as pressões respiratórias máximas (PImáx e PEmáx) e a Função
Pulmonar por meio da espirometria e ventilometria para quantificar os volumes e capacidades pulmonares, utilizando espirômetro
portátil da marca IQTeQ Spirometer ligado ao computador, previamente calibrado e ventilômetro Ferraris Mark8Wright Respirometer®. Na espirometria foram obtidas curvas aceitáveis e reprodutíveis, adotados como critério de normalidade valores acima de
80% das medidas estudadas. A avaliação do TC6M e TSL foi feita em período interdialítico e a avaliação da função pulmonar e
ventilometria pós-hemodiálise. Os dados foram verificados quanto à normalidade da distribuição (teste de Kolmogorov-Smirnov).
Variáveis com distribuição normal foram descritas em média e desvio-padrão. Variáveis da função pulmonar estão descritas em
forma de gráfico box-plot. Para analisar a relação entre as variáveis foi realizada a correlação de Spearman. Todas as análises
foram realizadas mediante pacote estatística SPSS versão 13.0 com significância estabelecida em p <5%.
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Resultados
As médias e desvio padrão para o TC6M e TSL foram 553,2±120,4 metros e 13,5±3,2 repetições, respectivamente e as
pressões respiratórias máximas foram PImáx, 88,9±28,9 cmH2O e PEmáx, 126,07±50,3 cmH2O, o valor da Capacidade Vital
Lenta (CVL) encontrada foi de 4(1,3) litros. Os valores descritivos da função pulmonar estão apresentados na figura 1. A correlação entre a função pulmonar, capacidade funcional e forças estão na Tabela 1. Não foi encontrada correlação estatisticamente
significante entre as variáveis.
Tabela 1. Correlação de Spearman entre capacidade funcional, força de membros inferiores, força respiratória máxima e função pulmonar.

Nota. TC6M: Teste de Caminhada de 6 minutos, TSL: teste de sentar e levantar da cadeira
(força de membros inferiores), PEmáx: pressão expiratória máxima, PImáx: pressão
inspiratória máxima, CVF: Capacidade Vital Forçada, VEF1: Volume Expiratório Forçado no
Primeiro Segundo, VEF1%: Índice de Tiffeneau, FEF50%: Fluxo Expiratório Forçado a 50%,
FEF75%: Fluxo Expiratório Forçado a 75%, FEF25-75%: Fluxo Expiratório Forçado médio,
CVL: Capacidade Vital Lenta.

Discussão
Capacidade funcional, força e função pulmonar são variáveis importantes para a qualidade de vida de doentes renais crônicos em HD. Estudos demonstram que estes pacientes apresentam disfunção nestes sistemas1,2. A diminuição da capacidade
funcional é de causa multifatorial, incluindo problemas cardiovasculares, respiratórios e musculares, nos quais as capacidades de
captar, transportar e utilizar o O2 podem estar prejudicadas. A perda de massa muscular, bem como diminuição do metabolismo
oxidativo está associada aos baixos valores de força nesta população1,2. Podendo, estes, serem os fatores causais relacionados
com a diminuição do componentes de força muscular respiratória. No entanto nosso estudo não encontrou associação entre as
variáveis de força muscular respiratória, força de membros inferiores ou capacidade funcional e função pulmonar nesta amostra
de doentes renais crônicos em HD. Os resultados deste estudo sugerem que nesta amostra a função pulmonar diminuída pode estar
associada a outros mecanismos, como por exemplo, edema pulmonar crônico, diminuição da albumina sérica com consequente
desequilíbrio hídrico e proteico na microcirculação, fibrose intersticial e calcificação do parênquima pulmonar e árvore brônquica,
infecções de repetição e alveolite, disfunções, também, comuns nestes pacientes2.

Conclusão
Capacidade funcional, força respiratória máxima e força de membros inferiores não correlacionam-se com a função pulmonar
desta amostra de pacientes em hemodiálise.

Referências
1- Johansen KL, Doyle J, Sakkas GK, Kent-Braun JA. Neural and metabolic mechanisms of excessive muscle fatigue in
maintenance hemodialysis patients. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2005 Sep; 289(3):R805–13.
2- Cury JL, Brunetto AF, Aydos RD. Efeitos negativos da insuficiência renal crônica sobre a função pulmonar e a capacidade
funcional. Brazilian J. Phys. Ther. 2010; 14(2):91–8
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POTÊNCIA E ATIVAÇÃO MUSCULAR MÁXIMA NA
ARTICULAÇÃO DO JOELHO DE MULHERES IDOSAS
CAIDORAS E NÃO-CAIDORAS
Maximal power and muscle activity in the knee joint of older women
fallers and non-fallers
Luciano Fernandes Crozara¹, Deborah Hebling Spinoso², Camilla Zamfolini Hallal¹,
Mary Hellen Morcelli-Gotardo¹, Nise Ribeiro Marques¹, Alex Castro1, Mauro Gonçalves¹
Palavras-chave: potência. eletromiografia. acidentes por quedas

Introdução
A fraqueza muscular é um dos fatores de risco altamente associado às quedas em idosos1. Além disso, o enfraquecimento da
musculatura envolvida na articulação do joelho tem uma relação direta com a perda de mobilidade e com o aumento do risco de
quedas2. No entanto, as diferenças neuromusculares entre idosas com (caidoras) e sem (não-caidoras) histórico de quedas ainda
não estão bem definidas. Portanto, o objetivo do presente estudo foi investigar o desempenho neuromuscular na articulação do
joelho de idosas caidoras e não-caidoras.

Metodologia
Participaram do presente estudo 37 mulheres idosas, fisicamente ativas, divididas em dois grupos: Grupo Caidoras (n =
18) e Grupo Não-Caidoras (n = 19), conforme relato de queda no último ano. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em
pesquisa local (Nº 69/2009). As características das participantes estão apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1. Média ± desvio padrão das características das participantes.

O protocolo de avaliação foi composto de aquecimento e familiarização prévia seguida por 5 contrações isocinéticas voluntárias máximas de extensão e flexão de joelho na velocidade de 90°/s. Os sinais eletromiográficos (EMG) foram coletados
sincronicamente aos sinais dinamométricos (amostragem de 2000 Hz). Eletrodos de superfície, bipolares, de Ag/AgCl, com área
de captação de 1 cm de diâmetro e distância inter-eletrodos fixa de 2 cm, foram posicionados sobre os músculos reto femoral
(RF), vasto lateral (VL) e bíceps femoral (BF) conforme recomendado pelo SENIAM3.
O sinal de torque foi suavizado (filtro passa baixa de 11 Hz) e normalizado pela massa corporal da cada indivíduo. O sinal
EMG foi filtrado por um passa banda de 20 a 500 Hz, retificado por onda inteira, suavizado (filtro passa baixa de 3 Hz) e nor1. Departamento de Educação Física. Universidade Estadual Paulista
UNESP. Rio Claro. SP. Brasil.
2. Departamento de Fisioterapia. UNESP. Presidente Prudente. SP. Brasil.
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malizado pelo EMG máximo isométrico. O cálculo da potência foi realizado por meio do produto do torque pela velocidade em
radianos por segundo. A média EMG relativa ao pico de potência foi calculada em uma janela de 100 ms, 50 ms antes e 50 ms
após o pico de potência.
Após a confirmação da normalidade da distribuição dos dados (Teste de Shapiro-Wilk) foi utilizado o teste t para amostras
independentes para comparar as variáveis dependentes entre os grupos.

Resultados
As idosas caidoras tiveram menor capacidade de produzir potência de extensão (p < 0,001) e flexão (p = 0,02) de joelho e
uma maior ativação agonista do RF (p = 0,025) durante a extensão do joelho do que as idosas não-caidoras (Figura 1).
Figura 1. Média ± desvio padrão do pico de potência e da atividade eletromiográfica (EMG) agonista dos músculos reto femoral (RF),
vasto lateral (VL) e bíceps femoral (BF) durante a extensão e flexão de joelho.
* p < 0,05

Discussão
Altos níveis de ativação muscular agonista e concomitante déficit de potência durante a extensão do joelho sugere uma
eficiência neuromuscular comprometida e/ou uma menor coordenação muscular em idosas caidoras4,5. Além disso, a reduzida
capacidade de produzir potência durante a extensão e flexão do joelho está relacionada a uma maior propensão às quedas nestes
indivíduos, uma vez que a capacidade de produzir potência nesta articulação é crucial para a realização de atividades de vida diária
(e.g. caminhada, subir e descer escadas) de forma segura e eficiente2. Nesse sentido, o treinamento de coordenação associado
ao de potência muscular pode ser útil em programas de prevenção de quedas em idosos6,7. No entanto, são necessários estudos
futuros para medir diretamente a coordenação muscular para confirmar esta hipótese.

Conclusão
Idosas caidoras apresentam uma menor capacidade de produzir potência de extensão e flexão de joelho e uma maior ativação
agonista do músculo reto femoral durante a extensão do joelho em relação a idosas não-caidoras.
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3. Hermens HJ, Freriks B, Disselhorst-Klug C, et al. Development of recommendations for SEMG sensors and sensor placement procedures. J Electromyogr Kinesiol. 2000;10(5):361–374.
4. Chaves SF, Marques NP, Silva RL, et al. Neuromuscular efficiency of the vastus medialis obliquus and postural balance in
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RELAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS SF-36 E WHOQOL NA
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES
PORTADORAS DE FIBROMIALGIA
Relation between the SF-36 survey and the WHOQOL in the evaluation
of the quality of life of patients with fibromyalgia

Thalysi Mayumi Hisamatsu1, Mariele de Andrade Silva1, Raissa Puzzi Ladvig1, Maria Rita Masselli2

Palavras chaves: fibromialgia, qualidade de vida, SF-36, WHOQOL-BR

Introdução
Fibromialgia (FM) é uma síndrome reumática que ocorre, predominantemente, em mulheres com idade entre 40 e 55 anos,
caracterizada por dor musculoesquelética difusa e crônica e presença de pelo menos 11 dos 18 pontos dolorosos específicos à
palpação (tender points)1.
Além do quadro doloroso, estes pacientes costumam queixar-se de fadiga generalizada, distúrbios do sono, rigidez matinal,
dispneia, parestesias de extremidades, sensação subjetiva de edema e distúrbios cognitivos. É frequente a associação a outras
comorbidades, dentre elas, as mais frequentes são a depressão, a ansiedade, a síndrome da fadiga crônica, a síndrome miofascial,
a síndrome do cólon irritável e a síndrome uretral inespecífica1-2.
Resultados relatados pelo paciente são cada vez mais medidos em pesquisa clínica e serviços de saúde. Estes resultados
são especialmente importantes para as pessoas idosas ou pessoas com doenças crônicas, para quem o objetivo final dos cuidados
de saúde é otimizar o funcionamento diário e bem -estar , bem como extensão da longevidade3.
O SF-36 (Health Survey, Sickness Impact Profile) é um instrumento desenvolvido com foco nos aspectos da saúde, sendo
este mais funcionalista. Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu um instrumento de qualidade de vida que avalia a
“percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura e do sistema de valores em que vive e em relação
as suas expectativas, seus padrões e suas preocupações”4 (p. 1405). O WHOQOL-BREF possui 26 itens distribuídos em quatro
domínios – físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente e uma faceta geral: “qualidade de vida” e “saúde”3.

Metodologia
Foi realizado um estudo com amostra de 14 mulheres com diagnóstico de FM que já realizam tratamento fisioterápico. Foram
aplicados os questionários SF 36 e WHOQOL-BREF que visam avaliar a qualidade de vida dos avaliados. Os resultados dos questionários possuem uma pontuação que varia de zero a 100, sendo que quanto maior a pontuação melhor é sua qualidade de vida.
O questionário WHOQOL- BREF é constituído de 26 questões que são divididas em quatro domínios citados anteriormente.
O SF-36, constituído de 11 questões divididas em oitos domínios: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, estado
geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, limitação por aspectos emocionais e saúde mental.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNESP, Campus de
Presidente Prudente, Processo nº 292/2008.
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Mesquita Filho” – FCT/ UNESP – Presidente Prudente.
2. Docente Doutor de Fisioterapia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho” – FCT/ UNESP – Presidente Prudente.
Faculdade de Ciências e Tecnologia. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho”- UNESP. Presidente Prudente. SP. Brasil.
Pró-reitoria de extensão – PROEX

Página - 194

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 1 • Volume 6 • Número 5 • set/out de 2013

Resultados
Os resultados obtidos foram de relativamente baixos, pois em média foram poucos os domínios que tiveram uma pontuação maior que 50 (metade da pontuação máxima).
No WHOQOL os resultados obtidos em cada domínio foram respectivamente:

No SF-36 os resultados foram aproximados e os valores finais obtidos foram respectivamente:

Discussão
Os resultados finais obtidos com baixos valores principalmente nos domínios referentes à dor e aspectos físicos e emocionais já eram esperados pelas características da patologia. Ambos os resultados apresentam resultados parecidos tanto nos domínios
que envolvem a parte física, psicológica e social. O SF-36 mostra que a dor que essas pacientes sentem interfere muito em suas
vidas piorando sua qualidade de vida ainda. A limitação por aspectos emocionais demonstra a relação com as comorbidades, como
depressão e ansiedade.

Conclusão
Os resultados mostram que os dois questionários tiveram uma forte relação na avaliação de pacientes portadores de FM.
Pode-se concluir que a patologia piora a qualidade de vida dessas pacientes principalmente em relação a limitação de a FM causa.
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ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DE IDOSOS SUBMETIDOS A
UM PROTOCOLO ESTRUTURADO DE PREVENÇÃO DE
QUEDAS
Analysis of the balance of elderly subject to a protocol for fall prevention
of structured
Leila Cristina Frata Dias¹, Cristiane Aparecida Sales Damascena¹, Paulo Roberto Rocha Junior¹,
Rúbia Mara Kikina Zutin¹
Palavras-chave: Idoso, equilíbrio postural, fisioterapia.

INTRODUÇÃO
Com o envelhecimento os sistemas responsáveis pelo equilíbrio são alterados, vulnerabilizando o idoso, levando-o a instabilidade postural e déficits funcionais com possíveis ocorrências de quedas. No Brasil 30% dos idosos caem ao menos uma vez
ao ano, sendo que 20% necessitam de atendimento médico, portanto a queda pode ser considerada um caso de saúde pública, pois
pode levar o idoso a incapacidade física e perda de independência [1,2,3].
Como forma de tentar evitar as quedas e seus agravantes, programas de prevenção de quedas podem atuar significativamente nos componentes que a influenciam, promovendo a autonomia e a independência do idoso, diminuindo o medo de cair e
incentivando as atividades de vida diária [4].
Hill-Westmoreland EE apontou numa meta-análise a redução na ocorrência de quedas em idosos que participavam de programas de prevenção de quedas em grupo. Observou ainda, que intervenções isoladas obtiveram um menor impacto na redução
das quedas, salientando o uso de um programa fisioterapêutico em grupo [5].

OBJETIVO
Analisar o equilíbrio de idosos submetidos a um protocolo estruturado de prevenção de queda.

METODOLOGIA
Os idosos foram avaliados através da escala Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA), que é dividida em duas
partes, avaliando o equilíbrio e a marcha. Quanto maior a pontuação, melhor o desempenho relativo ao equilíbrio e à marcha e,
consequentemente, menor o risco de queda [6]. Aplicou-se também o teste Dynamic Gait Index (DGI), para avaliar o comprometimento do equilíbrio. O teste é composto de oito tarefas, que avaliam a capacidade do paciente de modificar a marcha em
resposta às mudanças de determinadas tarefas [7]. A intervenção fisioterapêutica foi realizada em grupo, duas vezes na semana,
durante 50 minutos, no período de seis semanas. O protocolo de exercícios privilegiou, necessariamente, os componentes de
equilíbrio, flexibilidade, força, agilidade e coordenação. Realizou-se exercícios de alongamento ativo global, treino de marcha,
treino de equilíbrio estático e dinâmico, propriocepção e relaxamento, dentro de um circuito dinâmico, em um espaço amplo e
plano, e com o uso de bastões, bolas, bambolês, colchonetes, garrafas pets, fitas adesivas e cadeiras. Os dados foram analisados
através de estatística descritiva, com cálculo da média e desvio padrão para cada variável avaliada. O teste t de Student pareado
comparou as médias dos valores de equilíbrio, antes e após a intervenção fisioterapêutica. Considerou-se um nível de significância
de 5% (p<0,05).
1.Faculdades Adamantinenses Integradas – FAI. Adamantina. SP. Brasil.
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RESULTADOS
Os participantes tinham idade média de 69,27±6,81 anos, sendo oito do sexo feminino e três do sexo masculino, independentes e fisicamente ativos, porém relataram episódios ou risco para quedas.
Os resultados demonstraram que, na escala POMA, houve uma melhora de 8,22% (p=0,18) no equilíbrio e na marcha. Já
no DGI foi observada uma melhora de 24,42% (p=0,015) do equilíbrio, como demonstrado na figura 1.
Figura 1 – Resultado de antes e após intervenção fisioterapêutica dos testes DGI e POMA

DISCUSSÃO
De acordo com Buranello et al a implantação de um protocolo fisioterapêutico de prevenção de quedas mostra-se eficaz e
tem influência positiva na manutenção do equilíbrio, e consequentemente, reduz o risco de queda em idosos fisicamente ativos [8].
Martins et al também apontou em seus estudos um efeito positivo da prática de atividades físicas em idosos sobre o equilíbrio, principalmente no equilíbrio dinâmico, o que também é possível observar neste estudo, principalmente através dos resultado
obtidos no DGI.
Martins et al ressalta ainda que além do equilíbrio, os componentes que o influenciam, como flexibilidade, força, coordenação e agilidade também apresentam melhora, pois as atividades realizadas durante a intervenção fisioterapêutica contemplam
elementos e movimentos que podem ser transferidos para o cotidiano do idoso [9].

CONCLUSÃO
Conclui-se que a amostra estudada apresentou uma melhora do equilíbrio após a realização de um protocolo estruturado
de prevenção de quedas em grupo.
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FISIOTERAPIA EM GRUPO PODE MINIMIZAR O
SEDENTARISMO DE HEMIPLÉGICOS CRÔNICOS? UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA.
CAN GROUP PHYSIOTHERAPY MINIMIZE THE CHRONIC
HEMIPLEGIC SEDENTARIY BEHAVIOUR? AN EXPERIENCE
REPORT.
Lívia Lais Faccioli¹, Agnes dos Santos Rosa Ribeiro¹, Cristiane Freres da Cunha¹, Nayara Galvão²,
Tânia Cristina Bofi³, Lucia Martins Barbatto³, Augusto Cesinando Carvalho³.
Palavras-chave: AVE, fisioterapia, sedentarismo.

Introdução
As sequelas deixadas por um acidente vascular encefálico (AVE) podem ser sensitivas, motoras e/ou cognitivas determinando
déficits na capacidade funcional, na independência e na qualidade de vida dos pacientes. Os déficits motores compreendem uma
paralisia ou paresia dos músculos de um lado do corpo determinando uma hemiplegia ou hemiparesia. Estes pacientes hemiplégicos
apresentam fraqueza muscular e baixa resistência à atividade física, o que dificulta a realização de muitas das atividades diárias.
As dificuldades podem levá-los a uma vida sedentária diminuindo ainda mais suas experiências motoras e consequentemente seu
aprendizado motor, deixando-os suscetíveis às consequências do sedentarismo. Após um AVE é indiscutível a importância da
fisioterapia. Normalmente os indivíduos com sequelas de AVE seguem uma rotina de intervenção fisioterapêutica e tratamento
clínico ou cirúrgico de acordo com o tipo e causa do AVE. Quando o paciente retorna para casa, uma das situações mais graves
que ocorre é o sedentarismo1. Após o AVE, quanto mais cedo começar a reabilitação, melhor poderá ser o prognóstico funcional.
A melhora funcional é mais rápida durante os primeiros meses após a lesão cerebral e a velocidade da recuperação inicial está
relacionada à redução do edema, melhora do suprimento sanguíneo, remoção do tecido nervoso necrótico2 e pela ação da fisioterapia que estimula a funcionalidade a partir da reeducação dos movimentos globais e finos, da coordenação, equilíbrio postural.
Todavia a evolução geral passa ser discreta após dois anos de tratamento3 o que, por inúmeras vezes, desencadeia desmotivação
por parte do paciente e cancelamento do tratamento pelo falta de estímulo.
Considerando a cronicidade da hemiplegia, a necessidade de amenizar o sedentarismo e estimular a adesão ao tratamento,
foi criado um projeto de fisioterapia em grupo denominado de Projeto Hemiplegia (PH) em julho de 2000, realizado no Centro
de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) na Faculdade de Ciências e Tecnologia FCT-UNESP4. Este
projeto consiste em encontros de hemiplégicos crônicos. A conduta fisioterapêutica acontece através de exercícios ativos, ativos
assistidos, alongamentos musculares, relaxamentos, exercícios lúdicos e exercícios que mimetizam as AVDs. A terapia acontece
em um ambiente de muita descontração onde, em média, 20 pacientes se sentem mais incentivados para realizar tarefas motoras.
O principal objetivo da fisioterapia para os hemiplégicos crônicos é a manutenção de exercícios para não diminuir suas atividades cotidianas e minimizar o sedentarismo. A literatura demonstra poucos resultados de tratamento à longo prazo e, portanto, o
objetivo deste estudo retrospectivo foi avaliar a mobilidade de hemiplégicos crônicos frequentadores do Projeto Hemiplegia (PH)
no período de 2006 a 2011.
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Métodos
Foram incluídos neste estudo 20 hemiplégicos crônicos, com mais de um ano de lesão e frequentadores do PH. A Escala
de Equilíbrio de Berg Modificada (EBM) foi utilizada para avaliar o equilíbrio e a mobilidade dos pacientes no referido período
do estudo. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da FCT-UNESP e todos os pacientes assinaram o termo de consentimento
livre e esclarecido utilizado no CEAFIR da FCT-UNESP.

Resultados

Os valores médios da EBM nestes pacientes foram 44,45 (2006); 45,15 (2007); 45,2 (2008); 42,31(2009); 43,5 (2010);
43,33 (2011). A análise estatística não revelou significância entre os valores.

Discussão

A aquisição da função motora após o AVE alcança seu pico um ano após a lesão. A manutenção dos valores da mobilidade
e equilíbrio ao longo do tempo neste estudo corroboram com os dados da literatura² que demonstram a estabilidade da função
motora adquirida após um ano de AVE. Este modelo de fisioterapia dá aos seus participantes a oportunidade de conviverem com
outros hemiplégicos e, a partir disso, podem fazer amizades e ter um convívio social com seus pares, o que por sua vez pode
facilitar a adesão do paciente à terapia, amenizando o sedentarismo, o isolamento social e consequentemente, facilitando as atividades motoras funcionais da vida diária.
Conclusão: Os resultados desta pesquisa demonstraram a importância de programas de reabilitação para manter os índices
de funcionalidade de hemiplégicos crônicos. Os resultados revelaram uma estabilização nos valores da EBM, demonstrando que
os pacientes não tiveram perdas funcionais evidentes, prevenindo o risco de quedas, amenizando o sendentarismo e todas as suas
complicações. Diante disto, podemos inferir que esta terapêutica pode ser uma prática importante para hemiplégicos crônicos.
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