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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 inves-
tigação científica e ao debate acadêmico. 
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EDITORIAL

Prezados Congressistas,

Mais um ano o Curso de Fisioterapia da Unesp de Marília, promove o VI CONGRESSO DE 
FISIOTERAPIA, evento que aconteceu de 24 a 26 de novembro 2016 na Faculdade de Filosofia e 
Ciência. Este evento já é tradicional na região já que muitas instituições e estudantes aguardam a 
realização do mesmo. O evento é a oportunidade de sair da rotina das salas de aulas e vivenciar 
um ambiente diferente de conhecimento e amizade, permitindo ouvir outros profissionais ganhar 
novos e aprimorar antigos conhecimentos. A programação incluiu discussões e temas atuais em 
diferentes áreas da Fisioterapia englobando aspectos de avaliação, diagnóstico e reabilitação fí-
sica. A programação contou ainda com apresentações de trabalhos científicos, que visou divulgar 
as produções de conhecimentos e recursos tecnológicos para o desenvolvimento da fisioterapia, 
produzidas nas diferentes instituições de ensino de graduação e pós-graduação da Marília e 
Região. O evento contou com quatro cursos de oito horas, sete palestras e quatro mesas redon-
das, além de um evento paralelo “Pesquisas para boas práticas em Fisioterapia”. O Congresso 
de Fisioterapia da Unesp de Marília  tem prazer de receber nossos convidados e congressistas.
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PROGRAMAÇÃO

24/11/2016 (1º dia) 

Local: Campus I da Unesp – Central de Salas de Aula de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

08h00 – 12h00

MINICURSO 1: Princípios do Pilates - Prof. Paulo José Sinatora – Proprietário da Clinica “Es-
paço Vargas Sinatora”

MINICURSO 2: Principais métodos de tratamento em Hidroterapia Prof. Leandro Regnato 
de Oliveira Galvão (Faculdades Anhanguera de Bauru; Curso de Especialização em Ortopedia e 
Traumatologia da Universidade Sagrado Coração – USC – Bauru.

MINICURSO 3: Reabilitação Vestibular Prof. Dr. Marcos Seizo Kishi– Docente do curso de Fi-
sioterapia da Universidade Federal de Uberlândia - UFU

MINICURSO 4: Reabilitação Pulmonar Profa. Dra. Roberta Munhoz Manzano– Docente do curso 
de Fisioterapia da Faculdades Integradas de Bauru - FIB

Local: Auditório Mestre Xidieh

14h00 – 14h30 - Credenciamento e entrega de Material
14h30 – 15h00 - Solenidade de Abertura

Dr. Marcelo Tavela Navega - Diretor da FFC/UNESP
Dra. Angélica MérciaPasconBrabosa - Chefe do DEFIT
Dr. Alexandre Ricardo Pepe Ambrozin - Coordenadora Geral do Evento
Dra. Flavia Roberta Faganello Navega – Coordenadora Cientifica do Evento

15h00– 16h00 - Olimpíada 2016 - A atuação da fisioterapia no maior evento esportivo do 
mundo
Prof. José Bassan Franco (Sócio Proprietário da Clinica Reability de Bauru; Membro da Sociedade 
nacional de Fisioterapia Esportiva)

16h30 – 17h30 - Relação paciente e profissional da saúde: gerar confiança de forma estra-
tégica
Artur Ambrozin (Coordenador de Gestão da Performance Total, especialista em Liderança, MBAs 
em Gestão Empresarial e Projetos)

18h - Workshop Satélite: “Raciocínio Osteopático no atendimento de Fisioterapia” Prof. Bruno 
Moreno - Coordenador Osteopatia EBRAFIM
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25/11/2016 (2º dia) 

Anfiteatro Bloco de Atividades Didáticas

“Pesquisas para boas práticas em Fisioterapia”

08h00– 10h00 - Princípios básicos de bioestatística aplicados a pesquisa em fisioterapia 
Prof. Dr. Carlos Roberto Padovani (Professor Titular e Livre-Docência do Departamento de Esta-
tística do Instituto de Biociências da UNESP – Botucatu).

10h30 – 12h00 - Buscando artigo cientifico: qual é a melhor estratégia?
Profa. Ms. Gabriela Andrade Piemonte ( Professora da Universidade do Oeste Paulista)

Anfiteatro Bloco de Atividades Didáticas

13h30 - 14h30 – Apresentação de Temas Livre

14h30 - 15h30 - Fisioterapia na Atenção Básica à Saúde
Prof. Dr. Paulo Roberto Rocha Júnior (Professor das Faculdades Adamantinenses Integradas - 
FAI, da Universidade Paulista - UNIP - Assis e do curso de Pós-graduação em Saúde Coletiva do 
Instituto Rhema de Ensino - Arapongas/PR)

16h00 – 18h00 - INTERDICIPLINARIDADE NO TRATAMENTO DA DIABETES TIPO I EM 
CRIANÇAS

Novas Tendências no Tratamento da Diabetes tipo I em crianças – Dra. Jesselina Francisco 
dos Santos Haber(Especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia. Docente da Faculdade de Medicina de Marilia - Unimar. Coorde-
nadora do Grupo de Diabetes Melitus1. Médica na Clinica Adib Haber).

Treinamento físico em portadores de Diabetes tipo I; Cristiano Sales da Silva (Mestre em Bio-
engenharia. Pesquisador em Fisiologia Cardiovascular na Área de Sistema Nervoso Autonômico).

Nutrição em crianças com diabetes tipo I – Camila Maria de Arruda (Docente da Universidade 
de Marília – Unimar; Centro Universitário de Adamantina - Unifai)

18h - 19h – Apresentação de Temas Livre
Sala 64 - Bloco de Atividades Didáticas

13h30 - 14h30 – Apresentação de Temas Livre

14h30 - 15h30 – A estimulação elétrica neuromuscular é capaz de alterar a performance de 
atlteas de alto rendimento? Prof. Ms. Natanael Teixeira (Professor da Universidade Estadual 
Paulista – Unesp – Marilia)



 Página - 15

Suplemento 2 • Volume 11 • Nº 4 • Ed. 40 • OUT/NOV/DEZ • 2016

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

16h00 – 18h00 - INTERDICIPLINARIDADE NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE PARKISON

Tratamento medicamentoso da doença de parkinson: o que tem de novo? – Dra. Tania No-
varetti (Médica Neurologia do Hospital da Unimar)

Atividade Fisica em paciente com DP - Fabio Barbieri- Faculdade de Ciências - UNESP/Bauru

Abordagem Psicológica do paciente com DP – Janaina Barbosa de Oliveira – Faculdade de 
Filosofia e Ciências (UNESP / Marilia) 

18h - 19h – Apresentação de Temas Livre

26/11/2016 (3º dia) 

Local: Campus I da Unesp

Anfiteatro Bloco de Atividades Didáticas

08h00 – 09h00 – Apresentação de Temas Livre

09h00–10h00 - Treinamento Resistido no paciente DPOC e ICC
Profa. Dra. Renata Gonçalves Mendes (Universidade Federal de São Carlos)

10h30 – 12h00 – Dupla Tarefa em Idosos
Profa Dra. Karina Gramany Say (Universidade Federal de São Carlos)

13h30 - 14h30 – Apresentação de Temas Livre

14h30 - 16h30 – CONDUTAS DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DO PACIENTE COM DOEN-
ÇAS PULMONAR CRÔNICA

Avaliação Cardiorespiratória do Paciente Pneumopata crônico - Profa. Dra. Renata Gonçalves 
Mendes (Universidade Federal de São Carlos)

Uso da Variabilidade da Frequencia cardiaca com criterio para pescrição do exercicios no 
DPOC – Prof. Dr. Vitor Engrácia Valenti (Universidade Estadual Paulista – Unesp Marília)

O treinamento com resistência elástica em paciente com DPOC – Profa. Dra. Ercy Mara Cipulo 
Ramos (Universidade Estadual Paulista – Unesp Presidente Prudente)

Sala 64 Bloco de Atividades Didáticas

08h00 – 09h00 – Apresentação de Temas Livre

09h00–10h00 – Abordagem fisioterapeutica no controle postural de idosos.
 Profa. Dra. Daniela Cristina Carvalho de Abreu (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto)

10h30 – 12h00 – Avaliação da Mecânica Respiratória 
Prof. Dr. Bruno Martinelli (Universidade do Sagrado Coração - USC)
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13h30 - 14h30 – Apresentação de Temas Livre

14h30 - 16h30 – Mesa redonda “Papel do Fisioterapeuta na prevenção e tratamento das le-
sões do esporte” 

Prevenção e tratamento de lesões no Basquete
Prof. Rogério Lourenço – Fisioterapeuta do Bauru Basket

Prevenção e tratamento de lesões no Voleibol
Prof. Felipe Guilherme Leite de Campos - Fisioterapeuta da Equipe de Voleibol Masculino de 
Suzano

Prevenção e tratamento de lesões no Crossfit
Prof. André dos Santos – Fisioterapeuta do Campeão Brasileiro de Crossfiti Anderon Primo
Anfiteatro Bloco de Atividades Didáticas

16h30 – Premiação dos Temas Livre e Encerramento do Evento
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IMPACTO FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA DOR CRÔNICA 
E APTIDÃO FÍSICA EM IDOSOS COM GONARTROSE: 

ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

Aquatic physical therapy impact on chronic pain and functional 
fitness in older people with gonarthrosis: randomized controlled 

trial

Guilherme Eleutério Alcalde1, Bruna Pianna1, Thais Caroline Pereira dos Santos1, Ana Carolina 
Fonseca2, Thaís Fernanda Bôscoa2, Mirella Regina Gonçalves2, Ana Laura de Oliveira Garcia2, 
Camila Giacóia Bezerra Sajeras2, Ana Elisa Santiago de Jesus2, Geraldo Marco Rosa Júnior3, 
Eduardo Aguilar Arca3

1. Pós-graduando do Programa de Mestrado em Fisioterapia. Universidade do Sagrado Coração 
- USC. Bauru. SP. Brasil. 2. Graduando em Fisioterapia. Universidade do Sagrado Coração - 
USC. Bauru. SP. 3. Docente do Programa de Mestrado em Fisioterapia. Universidade do Sagrado 
Coração - USC. Bauru. SP.

Agência financiadora: CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

Palavras-chave: Hidroterapia. Dor crônica. Osteoartrite.

RESUMO

A fisioterapia aquática é uma medida terapêutica que promove benefícios a curto prazo para idosos 
com gonartrose, sendo a opção de tratamento mais adequada para esta condição reumática. O 
objetivo do estudo foi investigar os efeitos de um programa de fisioterapia aquática na intensidade 
da dor crônica e aptidão física em idosos com gonartrose. Trata-se de um ensaio clínico contro-
lado aleatório, paralelo, dois braços, aberto, com idosos com gonartrose. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética, sob número do parecer 1.131.248. Os voluntários foram alocados em dois 
grupos: grupo aquático - GA (n=18), que foram submetidos à intervenção e grupo controle - GC 
(n=15), que não foram submetidos a nenhum tipo de intervenção. A coleta de dados constituiu 
da avaliação da percepção da dor através da escala visual analógica com aplicação de estímulo 
nociceptivo por meio de um dolorímetro em quatro pontos anatômicos previamente definidos 
no joelho, testes de aptidão física e aplicação do questionário WOMAC, nos momentos pré e 
pós-intervenção aquática. O programa teve duração de 12 semanas, com periodicidade de três 
vezes semanas e 40 minutos por sessão e foi constituído por exercícios aeróbicos e funcionais 
em forma de circuito de treinamento. Os dados paramétricos foram expressos em média e desvio 
padrão, sendo utilizado o teste t de Student para duas amostras independentes para comparação 
dos grupos e duas amostras pareadas para comparação dos momentos. Para a análise das me-
didas repetidas foi utilizada a ANOVA com post-hoc de Tukey. Os dados não paramétricos foram 
expressos em mediana, valores máximos e mínimos. Para comparação dos grupos foi utilizado o 
teste de Mann-Whitney e para comparação dos momentos foi aplicado o teste de Wilcoxon. Em 
todos os testes, foi considerado resultado estatisticamente significante quando p < 0,05. Houve 
redução da intensidade da dor nas interlinhas articulares e côndilo femoral medial do joelho es-
querdo, aumento da flexibilidade, melhora do equilíbrio dinâmico, domínios dor e função física 
do WOMAC. A não padronização de um período de uma semana para adaptação e familiariza-
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ção das atividades no ambiente aquático é considerada uma limitação do estudo. No entanto, 
as propriedades físicas da água aliada aos exercícios, contribuíram na redução da dor crônica 
e melhora das aptidões físicas, tornando o estudo relevante para prática clínica. Conclui-se que 
a fisioterapia aquática promoveu redução da intensidade da dor crônica e melhora das aptidões 
físicas em idosos com gonartrose. 

REFERÊNCIAS

Ammar, TARA. Monochromatic Infrared Photo Energy versus Low Level Laser Therapy in Patients 
with Knee Osteoarthritis. J Lasers Med Sc. 2014;5(4):176-182.

Fernandes MI, Ferraz MB, Ciconelli RM. Tradução e Validação do Questionário de Qualidade 
de Vida Específico para Osteoartrose (WOMAC) para a Língua Portuguesa. Revista Paulista de 
Reumatologia. 2003;2(1):07.

Ferreira-Valente MA, Pais-Ribeiro JL, Jensen MP. Validity of four pain intensity rating scales. PAIN. 
2011;152(10): 2399-2404.

Hale LA, Waters D, Herbison PA. Randomized Controlled Trial to Investigate the Effects of Wal-
ter-Based Exercise to Improve Falls Risk and Physical Function in Older Adults With Lower-Ex-
tremity Osteoarthritis. Arch Phys Med Rehabil. 2012;93(1): 27-34.

Kluthcovsky ACGC, Kluthcovsky FA. O WHOQOL-bref, um instrumento para avaliar qualidade de 
vida: uma revisão sistemática. Rev. psiquiatr. Rio Gd. Sul. 2009;31(3): 1-12.

Lau MCK, Lam JKS, Siu E, Fung CSW, Li KTW, Lam MWF. Physioterapist-designed aquatic exer-
cise programme for community-dwelling elders with osteoarthritis of the knee: a Hong Kong pilot 
study. Hong Kong Med J. 2014; 20(1):16-23.

Lin SYC, Davey RC, Cochrane T. Community rehabilitation for older adults with osteoarthritis of 
the lower limb: a controlled clinical trial. Clin Rehabil. 2004;18(1):92-101.

Marx FC, Oliveira LM, Bellini CG, Ribeiro MCC. Tradução e Validação Cultural do Questionário 
Algofuncional de Lequesne para Osteoartrite de Joelhos e Quadris para a Língua Portuguesa. 
Rev. Bras. Reumatol. 2006;46(4):253-260.

Podsialdlo D, Richardson S. The timed “Up & Go”: a test of basic functional mobility for frail elderly 
persons. J Am Geriatr Soc. 1991;39(2):142-148.

Wells KF, Dillon EK. The sit and reach: a test of back and leg flexibility. Res Q Exerc Sport. 1952; 
23:115-118.



 Página - 19

Suplemento 2 • Volume 11 • Nº 4 • Ed. 40 • OUT/NOV/DEZ • 2016

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA APTIDÃO FUNCIONAL EM 
IDOSOS: ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO ALEATÓRIO

Aquatic physical therapy on functional fitness in older people: 
randomized controlled trial

Bruna Pianna1, Mariana Bigheti Busch2, Bianca Ferdin Carnavale3, Guilherme Eleutério Alcalde1, 
Alexandre Daré de Almeida, Ana Carolina Fonseca4, Camila Gimenes5, Sílvia Regina Barrile5, 
Eduardo Aguilar Arca5

1.Discentes do Programa de Mestrado em Fisioterapia da Universidade do Sagrado Coração - 
USC. Bauru. SP. Brasil. 2. Pós-graduanda Lato Sensu em Fisioterapia Musculoesquelética da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo -FCMSCSP. São Paulo. SP. Brasil. 
3. Programa de Mestrado em Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar. São 
Carlos. SP. Brasil. 4. Bolsista de Iniciação Científica do Fundo de Amparo à Pesquisa da Univer-
sidade do Sagrado Coração - FAP/USC. Bauru. SP. Brasil. 5. Docentes do Programa de Mestrado 
em Fisioterapia da USC. Bauru. SP. Brasil. 

Palavras-chave: Hidroterapia, Equilíbrio postural, Idoso

Devido ao processo de envelhecimento ocorre um declínio na aptidão funcional, como a flexibi-
lidade e o equilíbrio, que podem acarretar em limitações nas atividades cotidianas. Neste con-
texto, a fisioterapia aquática é considerada uma medida terapêutica segura e eficaz na melhora 
da aptidão funcional, pois os exercícios são realizados com baixa sobrecarga articular e risco 
reduzido de lesões musculoesqueléticas. O objetivo do estudo foi verificar a influência de um 
programa de fisioterapia aquática no equilíbrio e flexibilidade de idosos. Trata-se de um ensaio 
clínico controlado aleatório, paralelo, dois braços, aberto. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (parecer no 382.234). Participaram 25 idosos hígidos, com boa adaptação ao 
meio líquido e sem nenhuma contraindicação da fisioterapia aquática. Para avaliar o equilíbrio foi 
aplicada a escala de Berg e para mesurar a flexibilidade foi utilizado o teste de sentar e alcançar. 
Os voluntários foram divididos de maneira aleatória em dois grupos: aquático (n = 15) e controle 
(n = 10). O protocolo de intervenção aquática teve duração de 12 semanas, com a temperatura da 
água mantida a 32º C. Foi constituído por três etapas: 1 - Aquecimento: alongamento de membro 
inferior e superior; 2 – Treinamento resistido e 3-  Desaquecimento. Para análise da normalidade 
dos dados foi aplicado do teste de Shapiro-Wilk. Os dados obtidos foram expressos em média e 
desvio padrão, para análise estatística foi utilizado o teste t de Student para amostras pareadas 
e independentes, considerando α = 5%. Houve aumento da flexibilidade de 14,5 ± 8,7 cm na pré 
para 15,9 ± 8,3 cm na pós-intervenção aquática, porém não houve modificações no equilíbrio em 
ambos os grupos. O aumento da flexibilidade é atribuído ao protocolo de intervenção aquática, 
que foi fundamentado nas propriedades físicas da água, sua capacidade térmica e princípios de 
treinamento resistido. O estudo apresentou algumas limitações como a seleção dos voluntários 
que inicialmente foram classificados com baixo risco de quedas, devido ao escore máximo da 
escala de Berg. Contudo, a fisioterapia aquática pode ser utilizada para prevenir o risco de quedas 
nesta população. Além dos resultados satisfatórios, considera-se a relevância clínica da pesquisa, 
em virtude da sua aplicabilidade prática, reprodutibilidade, boa adesão e aceitação por parte dos 
voluntários. Conclui-se que o programa de fisioterapia aquática é efetivo no aumento da flexibili-
dade e manutenção do equilíbrio, sendo indicado para a promoção da saúde funcional em idosos.
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REPERCUSSÃO DO PADRÃO VENTILATÓRIO ASSOCIADO 
À MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM PÓS OPERATÓRIO DE 

CIRURGIA ABDOMINAL

Rebound standard ventilation associated to mobilize in early 
post operative abdominal surgery

KAWAKAMI, Débora Mayumi de Oliveira[1], GRANDE, Guilherme Henrique Dalaqua[1], CARRILHO, 
Ana Maria[1], MENOSSE, Gabriela Ribeiro[1], PADULLA, Susimary Aparecida Trevisan[2], PINTO, 
Rafael Zambeli[2].

1 Aluno de Especialização/Residência em Fisioterapia Hospitalar da FCT/UNESP, Presidente 
Prudente.
2Docente do Departamento de Fisioterapia – FCT/UNESP, Presidente Prudente.
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Palavras-chave: padrão ventilatório, mobilização precoce, laparotomia.

Introdução: Em casos de câncer em região abdominal, existe a opção pela retirada do tumor 
através da laparotomia[1], no entanto, por ser próxima ao pulmão e muitas vezes seccionar múscu-
los responsáveis pela respiração, causa alterações no padrão respiratório[2]. Este tipo de cirurgia 
compromete o padrão respiratório e a complacência torácopulmonar, originando complicações 
como a atelectasia, além de complicações devido ao imobilismo no leito[3]. Neste caso, a fisiotera-
pia vem atuar principalmente com propósitos de reexpansão pulmonar e mobilização precoce[4,5]. 
Embora existam estudos relacionados as técnicas de fisioterapia respiratória em casos de cirurgia 
abdominal, nenhum deles associou técnicas respiratórias com a mobilização precoce que é de 
grande importância para prevenção de complicações circulatórias, da mesma forma, nenhum 
estudo teve relação com pacientes oncológicos, que apresentam debilidade sistêmica.

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a repercussão da utilização do padrão ventilatório 
associado a mobilização precoce nos níveis de mobilidade toracoabdominal e ansiedade e de-
pressão.

Metodologia:  Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da insti tuição 
CAAE50604315.9.0000.5402 - Número do Parecer: 1.332.970. Foram coletados 13 pacientes, 
aleatorizados em G1 (controle-recebiam mobilização precoce) e G2 (recebiam mobilização pre-
coce e padrão ventilatório), os pacientes eram avaliados no primeiro dia de pós operatório quanto 
a cirtometria toracoabdonial (mamilar, xifoide e umbilical) e questionário HADS (ansiedade e 
depressão hospitalar) e realizavam fisioterapia duas vezes ao dia durante cinco dias. A análise 
dos dados foi realizada pelo programa SPSS 17.0  atribuindo-se o nível de significância de 5% 
(p<0.05). Foi realizado uma estatística descritiva para caracterização da amostra. Para a compa-
ração intra-grupo foi utilizado o teste T pareado e para a comparação entre grupos foi utilziada a 
Análise de Variância (ANOVA). Resultados: Não foram encontradas diferenças estatísticas na 
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análise entre os grupos, porém na análise intra grupos, houve redução do nível de depressão e 
aumento da mobilidade em região mamilar e umbilical no grupo padrão ventilatório, além disso, 
no grupo mobilização precoce houve aumento na mobilidade umbilical.

Discussão: A redução de depressão no grupo que realizou padrão ventilatório, pode ser justifica-
da por estudo em que que o uso de fármacos pode estar associado à terapia que utilize técnica 
respiratória de relaxamento[6]. Em relação a mobilidade toracoabdominal observada em ambos 
os grupos pode ser explicada pela mobilização precoce causar aumento do trabalho respirató-
rio gerando inspirações profundas, levando ao aumento da expansibilidade toracoabdominal[7]. 
Conclusão: Devido ao pequeno tamanho amostral, são necessários mais estudos voltados para 
pacientes oncológicos.
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ESTUDO DO TEMPO GASTO COM EXERCÍCIOS DURANTE 
A FISIOTERAPIA NO FORMATO DE CIRCUITO DE 

TREINAMENTO EM HEMIPARÉTICOS

Study of the time spent with exercises during the physiotherapy 
in the format of training circuit in hemiparetics

Andressa Sampaio Pereira1, Ana Flávia Balotari Botta1, Danilo Bravo de Freitas1, Isabella Cristina 
Leoci1, Mariana Bósio Mathias1, Heloísa Balotari Valente1, Carla de Oliveira Carletti2, Fabiana 
Araújo Silva2, )!Mileide Cristina Stoco de Oliveira2, Vanessa Niens Van Den Broek2, Lúcia Martins 
Barbatto3, Tânia Cristina Bofi3, Augusto Cesinando de Carvalho3.

1Graduação em Fisioterapia. ² Programa de Pós Graduação. ³Departamento de Fisioterapia - FCT, 
UNESP, Presidente Prudente. SP. Brasil.

Introdução: Pacientes hemiparéticos tratados em centros de reabilitação passam muito tempo 
inativos durante a sessão e, consequentemente, exercem poucas atividades funcionais, chegando 
a 40% desse tempo em inatividade ou descanso, sendo que a reabilitação deve ser estruturada 
para fornecer um maior tempo de treino possível. Terapias com maiores intensidades proporcio-
nam melhores resultados1, havendo evidências de que a Fisioterapia de Grupo em Circuito de 
Treinamento (FGCT) é eficaz em aumentar a quantidade de tempo ativo dos participantes durante 
a terapia2. O objetivo deste estudo foi avaliar tempo gasto com exercícios durante a FGCT em 
hemiparéticos. 

Metodologia: Este estudo foi realizado com hemiparéticos crônicos em tratamento com sessões 
de FGCT no Centro de Atendimento de Fisioterapia e Reabilitação da UNESP, campus de Presi-
dente Prudente. As sessões foram filmadas com uma câmera apoiada num tripé. Os tempos de 
exercícios ativos e o tempo de inatividade foram analisados e computados.

Resultados: Foram incluídos 12 hemiparéticos, com idade média de 64±10,55anos. A análise 
dos vídeos revelou que os pacientes apresentaram uma média de 64,06 ± 4,88% do tempo reali-
zando exercícios ativos e 35,90 ± 4,85% do tempo inativos. A análise estatística revelou diferença 
significante entre os tempos (p≤ 0,05).

Discussão: Com este estudo pode-se observar que os participantes passaram parte do tempo 
inativos e essa proporção de tempo da terapia em que os participantes não estavam realizando 
exercícios foi semelhante aos achados apresentados por uma revisão sistemática, onde 40% do 
tempo das sessões de fisioterapia os pacientes ficaram inativos ou descansando e 60% fisicamen-
te ativos2. Em outro estudo, foram utilizadas gravações em vídeos para comparar o tempo ativo 
dos pacientes submetidos a FGCT e fisioterapia convencional, os resultados mostraram que as 
duas modalidades terapêuticas tiveram uma percentagem semelhante no tempo em que estavam 
fisicamente ativos, todavia a duração da terapia em FGCT foi maior3. A FGCT tem se mostrado 
mais eficaz que a fisioterapia convencional em promover a independência na marcha, o que pode 
ser explicado pela quantidade significativamente maior de tempo gasto na prática de caminhada. 
A estrutura da FGCT incentiva uma maior autonomia dos participantes com maior resolução de 
problemas e independência, além de ser um método de terapia alternativa por propiciar maior 
duração em práticas ativas4. Conclusão: O tempo gasto com exercícios ativos durante a FGCT 
permite que os hemiparéticos crônicos passem mais tempo em tarefas ativas.
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PREVALECÊNCIA DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS 
EM ATLETAS RECREACIONAIS
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Palavras-chaves: prevalência; lesões; fatores de risco; futebol.

Introdução: O futebol é o esporte mais praticado em todo mundo em diversas faixas etárias (1). 
Sendo popular no Brasil e de fácil acesso, o futebol tem como características ser um esporte de 
contato físico, movimentos rápidos, impulsão, aceleração e desaceleração e, mudança constante 
e rápida de direção. Esses fatores sustentam a afirmação de que indivíduos que praticam futebol, 
como outros esportes coletivos, ter como consequência uma susceptibilidade aumentada a lesões 
(2-4). A pratica de atividades recreativas, ou esportes, é de imensa importância para um enve-
lhecimento saudável (5,6), mas se faz necessário constar que a prática pelo individuo dentro do 
esporte, já na fase adulta de forma recreacional, pode aumentar o risco de lesões(7). O objetivo 
do estudo foi identificar a prevalência de lesões musculoesqueléticas em adultos frequentadores 
do clube de campo no município de Presidente Prudente.

Metodologia: Realizado através de um questionário, desenvolvido pelos próprios pesquisadores, 
contendo questões abertas e fechadas, sobre histórico de lesões dentro da prática esportiva. Como 
analise estatística realizada uma abordagem de caráter epidemiológico, descritivo e transversal, 
em atletas recreacionais apenas do sexo masculino, com idade superior de 45 anos. Aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa protocolo n°3043.

Resultados: Avaliados 122 indivíduos, contatou a média de idade em 53,85±6,90 anos. No total 
diante as analise de dados foram encontradas 159 lesões, representando 55,97% lesões articu-
lares e 31,44% lesões musculares. Os subtipos de lesões em maior quantidade em lesões por 
estiramento, com 48 casos, e ruptura, com 57 casos. De acordo com a estrutura corpórea dos 
analisados através do questionário, as lesões ocorreram em sua maioria nos membros inferiores 
com uma diferença existente do joelho para os demais locais anatômicos, com 68 relatos. 

Discussão
Os achados principais deste estudo, apontam que, as lesões ocorreram com maior frequência 
nos membros inferiores, o que Nascimento e Takanashi et al  também observaram em seu estu-
do de revisão de literatura, abordando uma faixa etária diferente, com até 35 anos de idade(1). 
Destaca-se no estudo as lesões articulares, seguido das musculares, que são mais vezes descri-
tas pelos praticantes de futebol analisados. Dentro dos subtipos de classificação dessas lesões 
constatou-se estiramento, posteriormente ruptura. E, por fim, locais com maior prevalência, com 
uma notável o joelho, logo após vem o tornozelo como local mais lesionado nesse esporte, o que 
corrobora com dados da literatura (8).

Conclusão: Conclui-se que, existe alta prevalência de lesões em atletas recreacionais na faixa 
etária analisada. 
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Palavras Chaves: Ansiedade. Depressão. Gravidez.

Introdução: A ansiedade e a depressão na gestação acomete mulheres com gravidez de alto 
risco, sem apoio familiar ou do parceiro e que na maioria das vezes não planejaram a gravidez. 
A atuação fisioterapêutica assume uma grande importância, principalmente na diminuição dos 
desconfortos musculoesqueléticos presentes, contribuindo para o bem-estar geral e para a pre-
paração do corpo para o parto. 

Objetivo: Avaliar e identificar os sinais e sintomas da ansiedade e depressão em gestantes, e 
além disso comparar estes níveis entre gestantes primigestas e multigestas.

Métodos: Estudo Transversal foi realizado no setor de ginecologia e obstetrícia em uma clínica 
escola de Fisioterapia do interior do estado de São Paulo. Após a aprovação pelo Comitê de Ética, 
com o Protocolo 3036, as gestantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Foram avaliadas na clínica escola de fisioterapia de uma instituição privada 18 gestantes com 
idade acima de 18 anos, aplicando a Escala Hospitalar de ansiedade e depressão (HAD).

Resultados: Não foram encontradas diferenças significativas nos níveis de ansiedade e depres-
são nas gestantes avaliadas e nem em comparação entre primigestas e multigestas (p>0,05). 
Conclusão: Concluiu-se que não houve diferença significativa entre gestantes primigestas e mul-
tigestas submetidas à hidroterapia em relação a alterações nos sinais e sintomas de ansiedade 
e depressão. Observou-se que este estudo foi capaz de mostrar que a hidroterapia pode manter 
estáveis os níveis destes sintomas em período gestacional.
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AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO CORPORAL EM CRIANÇAS 
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Evaluation of the body balance in children with autism spectrum 
disorder 
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Palavras chaves: equilíbrio postural, transtorno autístico e avaliação.

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é descrito como uma perturbação que 
acomete principalmente o desenvolvimento neurológico, com origem ainda desconhecida, mas 
presente desde os primeiros meses de vida1. Todavia, as disfunções do processamento sensorial 
(DPS) estão cada vez mais frequentes em crianças com TEA tendo prevalência de 42% a 88%². 
Esses problemas desencadeiam reações atípicas do sistema vestibular, proprioceptivo e tátil, o 
que explica o déficit na integração sensorial desses indivíduos³.  Desse modo, pode-se destacar 
o equilíbrio, uma área motora, mas com base sensorial. Por isso, o objetivo do trabalho é analisar 
o equilíbrio estático em crianças com diagnóstico de TEA.

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva analítica. Participaram deste estudo 
10 crianças (9 meninos e 1 menina), com a idade média de 60±15,71 meses, frequentadoras 
do Laboratório de Psicomotricidade e do 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 do protocolo está sob o CAAE: 22974713.7.0000.5402. Utilizou-
-se como instrumento a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) para avaliar o equilíbrio, que é 
composta por diversas baterias de testes que avaliam sete áreas do desenvolvimento: motricidade 
fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal/rapidez, organização espacial, linguagem/
organização temporal e a lateralidade dos membros e dos olhos, e engloba a faixa etária de 2 a 
11 anos de idade, além de apresentar ordem de aplicação baseada nas idades cronológicas que 
aumenta gradativamente o nível de dificuldade das tarefas juntamente com a idade4.

Resultados: Das crianças avaliadas 100% apresentaram atrasos significativos, bem abaixo da 
idade cronológica, sendo 80% classificados na escala de desenvolvimento como muito inferior e 
20% como normal baixo, com média de atraso de 28,8 ± 14,51 meses. Discussão: Estudos que 
utilizaram o mesmo instrumento para avaliar o equilíbrio de autistas reportaram dados semelhan-
tes com os apresentados na presente pesquisa, apontando atraso significativo na idade motora, 
atrasos estes, sempre superiores a 12 meses5,6. Considerando que o equilíbrio é uma função 
importante que envolve a capacidade de controle postural adequada, interferindo nos movimentos 
amplos e finos, assim como na aquisição da escrita, leitura e consequentemente linguagem7, é 
de suma importância sua avaliação e acompanhamento nessa população.

Conclusão: Todas as crianças avaliadas no presente estudo apresentaram atrasos significativos 



 Página - 30

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Suplemento 2 • Volume 11 • Nº 4 • Ed. 40 • OUT/NOV/DEZ • 2016

no equilíbrio estático. 
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Introdução: A marcha caracteriza-se por ser uma atividade cotidiana e está diretamente relacio-
nada a mobilidade de idosos. Por isso a realização de exercícios físicos que busquem melhora 
da marcha é extremamente importante. Desta forma, destaca-se o método Pilates e treinamento 
com haste oscilatória. O presente estudo objetivou avaliar a cinemática da marcha de idosas sub-
metidas a esses dois treinamentos. Metodologia: Participaram 21 idosas divididas em 2 grupos: 
grupo Pilates (GP,n=12) e grupo Haste Oscilatória (GH,n=9) (CEP 037/2012). As idosas foram 
submetidas a avaliação cinética da marcha em esteira ergométrica no período pré e pós treino. 
Para a avaliação da marcha foi utilizado um sistema de 7 câmeras (Vicon®) e dois footswitches 
(Noraxon®). As variáveis analisadas foram: comprimento do passo, deslocamento ântero-posterior 
do tronco (DT), velocidade de marcha e ângulo do quadril no momento do toque do calcâneo e 
no desprendimento do hálux. Os grupos receberam seus respectivos treinos durante 8 semanas 
consecutivas. Na análise estatística foi aplicado o teste two-way MANCOVA mista (Grupo X Ava-
liação), considerando a idade como covariável e realizado o cálculo do effect size. Resultados: 
Não foi observada interação Grupo X Avaliação. Nas comparações pareadas foi observada uma 
redução de 21% no DT (p=0,037) no período pós-treino comparado ao pré-treino. O effect size 
mostrou que o GP apresentou moderada magnitude para DT (d=1,36) comparando o pré e pós 
treino, enquanto o GH não apresentou uma relevante magnitude (d=0,12). Conclusão: O treina-
mento com método Pilates tende a reduzir o DT de forma mais eficiente do que o treinamento com 
Haste Oscilatória em idosas, sugerindo melhora da estabilidade na marcha após o treinamento.
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Introdução:AHipertensão Arterial Pulmonar (HAP) afeta milhares de pessoas no mundoe esti-
ma-se que a sobrevida é de torno de 55% a 65% em 3 anos (Vaillancourt et al 2014). Estratégias 
terapêuticas como o exercício físico nesta doença de forma precoce podem amenizar as alterações 
pulmonares e assim melhorar a função cardíaca (Arena et al 2015).

Objetivo: Avaliar os efeitos do treinamento físico (TF) preventivo nos aspectos morfológicos dos 
pulmões de ratos com HAP e disfunção ventricular direita.

Métodos Foram utilizados 32 ratos Wistar machos divididos 4 grupos de 8 ratos: grupo sedentário 
controle (S); grupo treinamento controle (T); grupo sedentário monocrotalina(M); grupo treinamen-
to monocrotalina (TM). O protocolo de TF preventivo foi realizado em esteira por 13 semanas, 5 
vezes/semana, sendo as duas primeiras semanas de adaptação com duração de 15 minutos à 
45 minutos e velocidade da esteira de 0,6 km/h à 0,9 km/h e no treinamento a duração aumentou 
para 60 minutos e a velocidade para 1,1km/h (Pacagnelli et al 2016). A HAP foi induzida pela 
aplicação da monocrotalina com consequente disfunção ventricular direita na décima semana 
após o exercício e os animais controles foram submetidos a aplicação de solução salina. Foram 
realizados dois testes do limiar do lactato. Ao final da décima terceira semana foi realizado o 
ecocardiograma em todos os animais, estes foram eutanasiados e o pulmão foi armazenado para 
análise morfológica. O pulmão foi corado por hematoxilina e eosina e a espessura da parede da 
artéria pulmonar, o diâmetro interno e externo do pulmão foram avaliados.Para normalidade foi 
utilizado o teste de Shapiro Wilk, e os grupos foram comparados por ANOVA (One Way) seguido 
pós teste de Student-Newman-Keuls ou o teste de Kruskal-Wallis (p<0,05).

Resultados: Os parâmetros ecocardiográficos mostram aumento da pressão arterial pulmonar 
e piora funcional do VD nos animais que receberam monocrotalina e melhora com o exercício. 
Não houve diferenças estatísticas na espessura da parede, na área interna e externa do vaso.

Discussão: Por se tratar da fase inicial de HAP não foram constatadas alterações vasculares 
pulmonares.Outros mecanismos pulmonares devem ser estudados na HAP como processo infla-
matório e estresse oxidativo (Buyset al 2015).Conclusão: O treino preventivo não foi capaz de 
amenizar as alterações morfológicas arteriais pulmonares.
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CORRELAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE CREATINA QUINASE E 
1 RM APÓS SESSÃO DE EXERCÍCIO RESISTIDO MÁXIMO: 

UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO.

Correlation between creatine kinase levels and 1RM after maxi-
mum resistance exercise session: a randomized controlled trial.

Gabriela Carrion Caldeira Ribeiro¹, Jaqueline Santos Silva1, Aline Castilho de Almeida2, Aryane 
Flauzino Machado1, Jéssica Kirsch Micheletti1, Jayme Netto Junior1, Carlos Marcelo Pastre1

Faculdade de Ciências e Tecnologia. Universidade Estadual Paulista – UNESP. Presidente Pru-
dente, SP, Brasil.
Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR. São Carlos, SP, Brasil.

Palavras-chave: creatina quinase; exercício resistido; dano muscular.

INTRODUÇÃO
O exercício resistido é realizado no sentido de otimizar as funções musculares, no intuito de pre-
venir lesões e melhorar a performance, promovendo manutenção dos bons níveis de saúde(1-3). 
Porém, o exercício resistido também pode provocar lesões deletérias, entre elas destaca-se o 
dano muscular, responsável por déficits clínicos e funcionais. 
Logo, parece pertinente investigar a relação destas respostas, e a associação do marcador 
de lesão sanguíneo CK com respostas clínicas e funcionais, as quais podem colaborar para o 
entendimento da real magnitude sobre interpretação de sinais clássicos em ambiente clínico, 
contribuindo para nortear as ações de campo. O objetivo do estudo foi analisar a associação e 
correlação entre sinal funcional (força muscular) e o comportamento dos níveis de CK, após uma 
sessão de exercício resistido máximo. 

MÉTODOS
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
- FCT/UNESP (processo 20/2010). 
Os participantes (n=24) foram submetidos a uma única sessão de exercício de força máxima loca-
lizada. Foram coletados dados de força muscular e amostras sanguíneas para análise de CK nos 
momentos basal, 24, 48, 72 e 96 horas após a realização da sessão, sendo a mesma classificada 
em três formas: CK1, CK2 e CK3. Para análise da associação entre comportamento de níveis de 
CK, variáveis clínicas e funcionais foi utilizado o teste de Odds Ratio e intervalo de confiança de 
95%. Para os valores brutos foi utilizado o teste de Pearson conforme a normalidade dos dados.

RESULTADOS
Não houve diferença estatisticamente significante na correlação dos níveis de CK com a variável 
força, após uma única sessão de exercício de força máxima localizada.
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Figura 1 – Correlação de Pearson (r) entre o comportamento da permeabilidade celular (CK) e a 
dinamometria (Figura 1A) e o teste de 1 RM (Figura 1B).

DISCUSSÃO: Na análise da força, não houve correlação com as três formas de classificação de 
CK. Os achados repercutem sobre uma situação problema, na qual se observou aumento das 
variáveis clínicas e funcionais mediante ao exercício, entretanto, não houve correlação com o 
marcador sanguíneo CK. Assim, a carga máxima, parece ser segura para a realização de exercício. 

CONCLUSÃO: O estudo conclui que a carga utilizada não foi capaz de induzir efeitos negativos 
significativos clínicos e funcionais, sugerindo um intervalo seguro para execução de atividade.
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USO DE MEDICAMENTOS POR PACIENTES COM 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA ATENDIDOS EM UM SETOR DE 

FISIOTERAPIA EM UROGINECOLOGIA

Profile of medicine drugs used by patients of Physical Therapy in 
Urogynecology
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Palavras Chave: Incontinência urinária, Medicamentos, Fisioterapia em Ginecologia

Introdução: A incontinência urinária (IU) é um importante problema social de etiologia multifato-
rial. Compromete, principalmente, o sexo feminino e o tratamento da IU pode ser conservador ou 
cirúrgico1,2. Alguns medicamentos são incorporados ao tratamento para o controle de sintomas, 
além de outros que são utilizados para o tratamento de doenças associadas os quais podem in-
fluenciar a perda de urina3. Objetivo: analisar o perfil sociodemográfico, clínico e medicamentoso 
de pacientes com IU atendidos em um setor de fisioterapia em uroginecologia.

Método: Estudo observacional descritivo com base de dados retrospectivo por meio de consulta 
de prontuários. Conta com 29 pacientes, com idade média de 64 anos, atendidos no setor de 
fisioterapia em uroginecologia no primeiro semestre de 2016, com diagnóstico de IU. Foi aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FCT/UNESP (processo: 021688/2015).

Resultados: Em relação ao consumo de medicamentos, 90% dos indivíduos relataram utilizar 
algum tipo de medicamento. As mulheres apresentaram um consumo significativamente maior 
de medicamentos (p=0,046). Pode-se observar um maior consumo de medicamentos correspon-
dentes ao aparelho cardiovascular e sistema nervoso.

Discussão: Na amostra foi superior a prevalência de idosos e mulheres, fato que concorda com 
outros estudos que a IU afeta significativamente esta faixa etária, sendo a idade considerada o 
principal fator de risco para a IU feminina4. Provavelmente, neste período as estruturas musculares 
e ligamentares sofrem algumas perdas funcionais que favorecem a instalação da IU5. Determi-
nados medicamentos podem contribuir para a manutenção e/ou agravamento dos quadros de IU 
pois alguns, como os simpaticomiméticos e parasimpaticolíticos, atuam no trato urinário inferior 
e podem alterar a função vesical piorando ou contribuindo para o agravamento da perda uriná-
ria6. Neste estudo, os medicamentos mais utilizados corresponderam ao tratamento do aparelho 
cardiovascular e sistema nervoso os quais já possuem na literatura relação com agravamento do 
quadro de IU7. 

Conclusão: A maioria dos pacientes com IU relatam consumir medicamentos de rotina (não 
necessariamente relacionados ao sistema geniturinário) e os principais tipos de medicamentos 
utilizados correspondem àqueles direcionados ao tratamento do aparelho cardiovascular e sistema 
nervoso. Dessa forma, é possível estender o entendimento da evolução dos diferentes quadros 
de IU feminina e masculina refletindo sobre o consumo de medicamentos ao qual os pacientes 
são constantemente expostos.
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PERCENTUAL DE GORDURA CORPORAL E CONTROLE 
NEURAL DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE CRIANÇAS 

OBESAS.

Percentage of body fat and control nerve of heart rate of obese 
children.
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INTRODUÇÃO: O índice de massa corporal é bom indicador do estado nutricional, mas não total-
mente correlacionado com a gordura corporal, pois não distingue massa gorda da magra. Assim, 
métodos que decompõe esses componentes são mais indicados1, dentre as quais inclui-se a 
bioimpedância. Como o acumulo de tecido adiposo pode estar associado a disfunções na modu-
lação autonômica da frequência cardíaca2,3, o objetivo desse estudo é investigar se há correlação 
entre o percentual de gordura corporal e os índices de variabilidade da frequência cardíaca. A 
identificação precoce dessas alterações são de fundamental importância para a implementação 
de ações preventivas.

METODOLOGIA: O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (1114/2014). Foram 
avaliados 40 crianças obesas (GO= IMC > percentil 97) e 40 crianças eutróficas (GE = IMC < 
percentil 85), com idade entre 7 e 12 anos, de ambos os sexos. Para determinar o percentual (%) 
da massa gorda foi utilizado o método por bioimpedância tetrapolar (Biodynamics 450, Shoreline, 
USA). Os intervalos RR (iRR) foram registrados continuamente (Polar RS800CX, Polar Electro 
Oy, Kempele, Finland) durante 10 minutos na posição sentada, em ventilação espontânea. Foram 
calculados os índices lineares da FC no domínio do tempo: iRR (ms), SDNN (ms), média da FC 
(bpm), RMSSD (ms), pNN50 (%) e da frequência: HF (ms2), LF (ms2), LF/HF (ms2). Estatística: 
testes T pareado ou de Mann-Whitney; Correlação de Pearson ou Sperman, de acordo com pres-
suposto de normalidade. Nível de significância: p < 0,05.

RESULTADOS: Dados dos grupos obeso e eutrófico, respectivamente: Idade = 122,77 ± 15,91 
e 120,75 ± 16,14; Porcentagem de massa gorda: 32,95 ± 6,26 e 19,47 ± 4,37; iRR (ms): 699,08 
± 85,23 e 696,95 ± 90,51. O percentual de gordura não se correlacionou significativamente com 
os índices de VFC (p>0,5). 

DISCUSSÃO: Estudos recentes que verificaram correlação entre obesidade e alterações da 
VFC utilizaram o método de avaliação pelo IMC4,5,6. No presente estudo não foram encontradas 
diferenças significativas para os índices da VFC entre os grupos estudados, bem como não foi 
encontrado correlação entre o percentual de massa gorda com esses índices.
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 CONCLUSÃO: A modulação simpática e parassimpática da frequência cardíaca não se correla-
ciona com o percentual de massa gorda de crianças eutróficas e obesas.
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TEMPO DE ALEITAMENTO MATERNO COMO FATOR DE 
RISCO PARA OBESIDADE INFANTIL E SUA INFLUÊNCIA 

SOBRE A MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA.

Breast feeding as a predictor for obesity in childhood and effects 
on heart rate modulation.

Fernanda Regina de Moraes1,2, Juliana Lôbo Froio1,3, Mariana Cristina da Silva3, Emilia Ba-
tagelo3, Amanda Persson Mascari3, Eduardo Federighi Baisi Chagas3, Luciana Mara Camargo 
Pfeifer4, Aparecida Maria Catai5, Robison José Quitério1,3.

1 Instituto de Biociências. PPG Desenvolvimento Humano e Tecnologias. Universidade Estadual 
Paulista - UNESP. Rio Claro. SP. Brasil. 2 Departamento de Ciências da Saúde. Universidade 
de Uberaba - UNIUBE. Uberaba. MG. Brasil. 3 Laboratório de Biocomunicação, Exercício Físico 
e Modulação Autonômica Cardíaca (LIBEM). Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade 
Estadual Paulista - UNESP. Marília. SP Brasil. 4 Centro de Atendimento à Obesidade Infantil de 
Marília - CAOIM. Marília. SP. Brasil. 5 Departamento de Fisioterapia. Universidade Federal de 
São Carlos - UFSCar. São Carlos. SP. Brasil.

Agências Financiadoras: CAPES, CNPQ e FAPESP.

Palavras chave: Obesidade Infantil. Aleitamento Materno. Controle da Frequência Cardíaca.

Introdução: A Organização Mundial da Saúde refere que a amamentação materna exclusiva, até 
pelo menos seis meses de vida, é um fator protetor contra obesidade infantil, pois o leite materno 
fornece nutrientes, fatores de crescimento e componentes imunológicos, necessários à completa 
saúde infantil, além de favorecer um adequado imprinting metabólico1,2,3. A criança com excesso 
de peso está sujeita a consequências imediatas e tardias, como o comprometimento do controle 
autonômico cardíaco4. O objetivo do presente estudo foi avaliar o tempo de aleitamento materno 
em crianças obesas e eutróficas e associá-lo a presença do excesso de peso e a análise da mo-
dulação autonômica da frequência cardíaca.

Metodologia: CEP 374/09; Foram avaliadas 160 crianças (100 obesas e 60 eutróficas). Os pais ou 
responsáveis foram entrevistados quanto ao tempo de amamentação materna, e as crianças foram 
submetidas a exame antropométrico e avaliação da modulação autonômica cardíaca (repouso 
supino por 20 minutos, para registro dos intervalos R-R - iRR). Os iRR foram avaliados quanto à 
variabilidade por métodos lineares (RMSSD, pNN50) e não lineares (Taxa de Recorrência e índi-
ces da Análise Simbólica). Os dados foram submetidos a testes de distribuição da normalidade, 
para comparação e correlação entre os grupos (SPSS®, p=0,05).

Resultados: As crianças obesas apresentaram menor tempo de exposição ao aleitamento ma-
terno, comparada às eutróficas, e esse tempo foi um importante fator de risco para a presença de 
obesidade infantil, uma vez que apresentou correlações significativas com os indicadores antro-
pométricos de excesso de peso e de distribuição da gordura corporal. O tempo de amamentação 
também apresentou correlações significativas com os índices de análise da variabilidade da fre-
quência cardíaca (VFC), sugerindo que quanto menor o período de amamentação, menor a VFC.
Discussão: O tempo de amamentação está associado inversamente com a obesidade infantil5,6,7. 
As primeiras experiências nutricionais do indivíduo podem afetar sua suscetibilidade para doen-
ças crônicas, tais como a obesidade, isso tem recebido a denominação de imprinting metabólico. 
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A composição única do leite materno implica no processo de imprinting metabólico, alterando o 
número e/ou tamanho dos adipócitos ou induzindo ao fenômeno de diferenciação metabólica8.
Conclusão: Esforços devem ser realizados no sentido de estimular a amamentação, pois trata-se 
de uma estratégia útil para a prevenção de obesidade infantil, além de agregar outros benefícios 
como melhor controle autonômico cardíaco.
 
Agradecimentos: Coordenação do Centro de Atendimento à Obesidade Infantil de Marília 
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APREENSÕES DE PAIS DE CRIANÇAS COM 
DESENVOLVIMENTO ATÍPICO DIANTE DA TRANSMISSÃO 

DO DIAGNÓSTICO 

Children of Parents with Seizures Atypical Forward Development 
of Diagnosis of Transmission
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Palavras chave: Criança, Pais, Desenvolvimento atípico.

Introdução: As famílias de crianças com desenvolvimento atípico vivenciam situações de caráter 
estrutural e emocional. Buscam esclarecimentos sobre a doença e futuro como forma de amenizar 
suas angústias. A transmissão do diagnóstico influencia a ótica dos familiares sobre sua criança. 
Transmitido de forma adequada contribui para o desenvolvimento do bebê, prepara e esclarece 
dúvidas. Entretanto esta não é a realidade, aumentando o sofrimento no processo de aceitação 
do filho. O fisioterapeuta, neste contexto, é fundamental para orientar e dar suporte à família na 
nova realidade.

Objetivo: Levantar as apreensões enfrentadas pelos pais diante da transmissão do diagnóstico 
dos filhos com desenvolvimento atípico.

Metodologia: Estudo descritivo qualitativo, utilizando questionário semiestruturado, com pais de 
crianças com desenvolvimento atípico (n=6). CEP (57922716.1.0000.5402), entrevistas realizadas 
no Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação e Laboratório de Psicomotri-
cidade-FCT/UNESP. Categorias extraídas a partir do método de análise de Bardin.

Resultados: Categoria: Como receberam as informações no ato do diagnóstico: pelos pediatras do 
hospital; perto de familiares/amigos; para a mãe/pai separadamente, 24 horas após o nascimento 
do bebê; diretamente sem apoio emocional e com suporte emocional. Todos julgaram as informa-
ções insuficientes. Sentimentos do momento: 11% choro, não aceitação, susto, questionamento a 
Deus, culpa; 5%   tranquilidade, dor, “sem chão”, preocupação com risco de vida, medo, angústia, 
rejeição, insegurança e tristeza. Expectativas relacionadas à transmissão do diagnóstico: 3 sobre 
estudos e independência; 2 futuro profissional; 1 andar, cursar uma faculdade, curso técnico, ser 
uma pessoa “normal”, vida social e desenvolvimento. Atualmente, 3 participantes não relataram 
nenhum sentimento; 1 relata dor; 2 sentem ansiedade e incerteza do futuro e 1 questiona Deus. 
Conhecimento sobre a Fisioterapia: encaminhados pelo médico responsável ou por familiares ou 
amigos.

Discussão: Há consenso na literatura que a notícia deve ser dada aos pais, de forma objetiva e 
clara, para discutir e sanar suas dúvidas. Entretanto, há falta de conhecimento sobre os sentimentos 
vivenciados por parte dos profissionais que transmitem a informação. Frente à notícia, surgem o 
choque, o medo, a dor e ansiedade quanto ao futuro da criança. Segundo relatos, o fisioterapeuta 
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e a equipe multiprofissional preparados, ajudam a entender e a lidar com as angústias e receios 
que cercam a nova realidade da família. 
Conclusão: Os profissionais responsáveis pela transmissão do diagnóstico devem estar preparados 
para esse momento delicado, contribuir para melhorar desenvolvimento da criança, ressaltar a 
importância da equipe multiprofissional como suporte psicossocial à família e esclarecer dúvidas 
frequentes desses pais.
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EFICÁCIA DO USO DO THERATOG NA POSTURA DE UMA 
CRIANÇA COM MICROCEFALIA

Efficiency of theratog use in posture of a child with microcephaly
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Palavras-chave: Microcefalia; Theratog; Controle postural.

Introdução: A microcefalia se caracteriza como uma alteração neurológica, em que a cabeça 
e o cérebro de uma criança são significativamente menores do que os das outras da mesma 
faixa etária. Ainda que não haja tratamento específico para a microcefalia, o encaminhamento 
precoce dos bebês nascidos com esta doença para atendimentos especializados de estimulação 
precoce são essenciais para o seu desenvolvimento, pois se sabe que as crianças com alto risco 
de distúrbios do desenvolvimento tais como alterações neurológicas, ou outras, apresentam fre-
quentemente atraso no desenvolvimento postural e em outros sistemas. Atualmente o Theratog 
tem sido usado como recurso para melhorar o posicionamento e controle postural de crianças 
durante o atendimento fisioterapêutico. Este trabalho teve por objetivo verificar a influência do uso 
do Theratog na distribuição de pressão e controle postural, na posição sentada, de uma criança 
com microcefalia. Promovendo assim conhecimentos sobre os benefícios ou não em relação ao 
uso deste recurso para profissionais que atendem crianças com a patologia referida, ou demais 
patologias

Metodologia: A amostra do estudo foi composta por um paciente com 20 meses de idade atendido 
no Serviço de Estimulação Precoce do Centro de Estudos da Educação e da Saúde (CEES) da 
UNESP - Marília, com diagnóstico médico de microcefalia congênita. Os pais da criança recebe-
ram informações para a participação no estudo e assinaram um termo de consentimento livre e 
esclarecido, no qual constavam informações éticas da pesquisa. Para verificar a distribuição de 
pressão e o controle postural do participante na posição sentada, utilizou-se a manta Conformat 
da marca Tekscan com sensores de mapeamento de pressão, e também o software Alcimagem 
2.1. Os dados analisados neste estudo foram centro de força, área de contato, pressão de contato, 
pico de pressão de contato, e análise postural com e sem o uso do Theratog, sendo calculado o 
índice de melhora clínica a partir dos resultados obtidos.

Resultados: Os resultados indicaram melhora clínica em relação ao ângulo da coluna torácica 
(15,84%), protusão de cabeça (0,53%), área de contato (4,69%), pico de pressão (140,91%) e 
pressão de contato (63,16%); e piora clínica no alinhamento do ombro (8,87%).

Discussão: O theratog pode ser considerado um recurso importante para tratamento dessas 
crianças, considerando que um posicionamento adequado pode promover grandes benefícios ao 
indivíduo com atraso no desenvolvimento.

Conclusão: Pôde-se concluir que o participante apresentou melhor alinhamento postural e na 
distribuição de pressão com o uso do Theratog. 
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Prevalence of risk factors in patients affected with coronary ar-
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Introdução: A doença arterial coronariana (DAC) é mais comumente devida à obstrução das 
artérias coronárias por uma placa ateromatosa1. O risco da DAC pode ser avaliado pelo somató-
rio dos eventos desencadeantes diversos fatores agravantes como: sedentarismo, hipertensão 
arterial, diabetes mellitus, tabagismo, obesidade, entre outros fatores2. 

Objetivo: O objetivo desse estudo é investigar a prevalência de fatores de risco em pacientes 
acometidos com doença arterial coronariana estável. 

Metodologia: CEP: 1.779.423/2016, a amostra foi composta por 23 indivíduos, sendo 6 mulhe-
res e 17 homens, com idade de 59,3±10,4 anos, índice de massa corporal (IMC) 27,9±4,9m2, 
acometidos com doença arterial coronária e com indicação de cirurgia de revascularização do 
miocárdio inseridos num programa de reabilitação cardiovascular. Os resultados são apresentados 
em percentual (%) de ocorrência. 

Resultados: Idade 59,3±10,4 anos, IMC: 27,9±4,9m2. Os fatores de risco associados para DAC 
foram: hipertensão arterial sistêmica (HAS) = 78,26%; Diabetes Mellitus = 52,17%; Hipercoles-
terolemia: 14,28%; Hipertrigliceridemia: 4,76%. Índice de massa corporal: sobrepeso = 47,82%, 
obesidade grau 1: 28,57% e obesidade grau 2: 4,76%.

Discussão: Em nosso estudo evidenciamos que a hipertensão arterial, diabetes mellitus e a 
obesidade corroboram para o acometimento da DAC. A estimativa do risco de doença arteros-
clerótica pode ser causado individualmente e pelo siniergismo dos fatores de risco para a doença 
cardiovascular3. Esse estudo se torna essencial pela necessidade de identificar os fatores de risco 
e assim realizar ações para minimizar estes agravos nestes pacientes. 

Conclusão: Diante disto podemos concluir que a hipertensão arterial e o diabetes mellitus asso-
ciado a um IMC elevado, contribui diretamente para o aparecimento da doença arterial coronária.
Agradecimentos: Ao Serviço de Cirurgia Cardíaca da Santa Casa de Marília e ao Laboratório de 
Investigação em Biocomunicação, Exercício Físico e Modulação Autonômica Cardíaca (LIBEM).
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Introdução: a doença arterial coronária (DAC) causa impacto importante sobre a saúde e con-
sequentemente na qualidade de vida do individuo1. Tem sido apontado que a prática regular de 
atividade física ajuda no retardo do agravamento da DAC e trazem adaptações musculoesque-
léticas e metabólicas que favorecem a capacidade funcional do individuo. 

Objetivo: Analisar se o nível de atividade física habitual se relaciona com estado geral de saúde 
(EGS) e capacidade funcional (CF). 

Métodologia: CEP: 1.779.423/2016. A amostra foi composta por 17 indivíduos, sendo 5 mulhe-
res e 12 homens, com idade de 60,8±10,2 anos, índice de massa corporal (IMC) 28,2±4,8m2. A 
qualidade de vida foi avaliada através do questionário Short form health survey (SF-36)2, sendo 
utilizados apenas os escores de estado geral de saúde (EGS) e capacidade funcional (CF). O 
nível de atividade física habitual foi avaliado pelo questionário BAECKE3 que observa a atividade 
física ocupacional (AFL), exercício físico de lazer (EFL), atividade física de lazer de locomoção 
(ALL) e escore total (ET). Foi aplicado o teste de correlação de Pearson; significância adotada 
foi de 5% (p<0,05). 

Resultados: o nível de atividade física (BAECKE) se correlacionou positiva e significativamente 
com o estado geral de saúde (P=0,04), porém houve correlação com a capacidade funcional 
(P=0,16).

Discussão: Diante dos resultados, fica evidente que os pacientes com doença arterial coronária 
possuem uma alteração na qualidade vida significativa após as mudanças de hábitos junto com 
a prática de atividade física. Esse estudo se torna necessário, uma vez que o nível de atividade 
física se correlaciona diretamente com eventos cardiovasculares, e saber estes níveis contribuem 
diretamente na reabilitação física e metabólica destes indivíduos.  

Conclusão: Indivíduos com maior nível de atividade física apresenta melhor estado geral de saúde, 
independente da capacidade funcional identificada no questionário de qualidade de vida SF-36.
Agradecimentos: Ao Serviço de Cirurgia Cardíaca da Santa Casa de Marília e ao Laboratório de 
Investigação em Biocomunicação, Exercício Físico e Modulação Autonômica Cardíaca (LIBEM).
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EFEITO DO ESTÍMULO AUDITIVO DURANTE TREINO 
DE MARCHA EM ESTEIRA SOBRE A VELOCIDADE DA 
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speed soil in patients with Parkinson’s disease
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Introdução: Distúrbios da marcha são um dos incapacitantes sintomas da Doença de Parkin-
son (DP), entre eles, velocidade de marcha (VM) reduzida1. Treinar em esteira é promissor para 
reabilitação, pois, além de ser acessível, pode melhorar a VM2. Estímulos auditivos (EA) podem 
reduzir o tempo para os músculos responderem a um comando motor e otimizar o movimento3,4. 
O objetivo foi analisar os efeitos do treino de marcha com EA em esteira sobre a VM em solo de 
pacientes com DP.

Metodologia: Comitê de Ética em Pesquisa (0967/2014). Participaram 14 indivíduos, com diag-
nóstico de DP idiopática, classificados até III da escala de Hoehn Yahr5, divididos igualmente em: 
grupo EA (GEA), idade média 70(7.23) e grupo controle (GC), idade média 72(10.52). No primeiro 
dia realizaram o teste de caminhada de 10m para avaliar a VM6, a seleção da VM em esteira e 
a familiarização com o treino, que foi realizado três vezes por semana, por 30 minutos, durante 
seis semanas consecutivas. A intervenção foi realizada numa esteira ergométrica com uso do 
cinto de segurança conectado a um cabo de aço fixado numa estrutura metálica. No segundo 
dia, o GEA treinou com velocidade pré-determinada associada à EA advindos de um metrônomo 
ajustado numa frequência 20% menor que a frequência de passo média da marcha em esteira. 
O GC realizou os mesmos procedimentos do GEA, porém sem EA. A cada duas semanas foram 
reavaliados. Foi realizada análise estatística ANOVA Medidas Repetidas Two Way com post Hoc 
de Bonferroni pelo software PASW statistics 18.0® e a magnitude do efeito (d) comparando o 
momento inicial e final usando as médias e desvio padrão.

Resultados: A velocidade média e o desvio padrão inicial e final para o grupo GEA foram respec-
tivamente 1.16(0.08) e 1.24(0.06) (p=0.017; d=1.11) e para o GC, 0.99(0.11), 1.09(0.09) (d=0.99). 

Discussão: O GEA apresentou maior VM quando comparado ao GC. A diminuição da VM é in-
terpretada como um mecanismo compensatório para a manutenção do equilíbrio7. Visto que com 
três anos de diagnóstico 85% dos indivíduos com DP provavelmente desenvolvem problemas 
na marcha e o risco de quedas pode ser aumentado, os tratamentos têm sido direcionados para 
que eles mantenham a marcha independente8. Aumentar a VM ocorre na tentativa de adequar 
os passos na medida apropriada para o indivíduo, normalizando-os9 e tornando a marcha mais 
eficiente e segura. 
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Conclusão: Para a amostra, o treino de marcha com EA em esteira apresentou melhora na VM 
em solo. 
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Introdução: Alterações da marcha e no equilíbrio são um dos incapacitantes sintomas da doença 
de Parkinson (DP) que podem aumentar o risco de quedas afetando a independência e a intera-
ção social1,2. Treinar em esteira, além de acessível na maioria das clínicas, associado ao suporte 
parcial de peso (SPP) é considerado promissor para deambulação de Parkinsonianos, pois se 
relaciona com a melhora da mobilidade e do equilíbrio3. O objetivo foi analisar os efeitos do treino 
de marcha com SPP em esteira sobre o risco de quedas e mobilidade de pacientes com DP.

Metodologia: Comitê de Ética em Pesquisa (0967/2014). Participaram 14 indivíduos, com diag-
nóstico de DP idiopática, classificados até III na escala de Hoehn Yahr4, divididos igualmente em: 
grupo com SPP (GSPP), idade média 63.29(11.06) e grupo controle (GC), idade média 72(10,52). 
No primeiro dia, realizaram o “Timed up and go” (TUG)5, desenvolvido para avaliar o risco de que-
das e mobilidade6, a seleção da velocidade da marcha em solo7, a velocidade de preferência em 
esteira e a familiarização com o treino, que foi realizado três vezes por semana, por 30 minutos, 
durante seis semanas. A intervenção foi realizada numa esteira ergométrica com uso do cinto 
de segurança conectado a um cabo de aço fixado numa estrutura metálica. No segundo dia, o 
GSPP treinou com 20% de SPP3,8 em velocidade pré-determinada. O GC realizou os mesmos 
procedimentos, porém sem o SPP. A cada duas semanas foram reavaliados. Análise estatística 
foi ANOVA Medidas Repetidas Two Way com post Hoc de Bonferroni por meio do software PASW 
statistics 18.0® e a magnitude do efeito (d) comparando o momento inicial e final usando as mé-
dias e desvio padrão.

Resultados: Não houve diferença significativa entre os grupos. O tempo médio e desvio padrão 
inicial e final do TUG para o GSPP foram respectivamente 11.93(0.87), 11.21(0.75) (d=0.88) e 
para o GC 16.53(2.56), 14.32(1.90) (d=0.96).

Discussão: Os grupos apresentaram grande magnitude de efeito (d≥ 0,80) para o TUG, sugerindo 
que o treino em esteira com e sem SPP pode melhorar mobilidade e diminuir o risco de quedas. 
O TUG é válido e confiável para pessoas com DP9. A literatura10 apresenta valor preditivo de que-
das de 12,47s para idosos brasileiros residentes na comunidade; com isso, o GC é considerado 
caidor, e o GSPP, não caidor. Conclusão: Para essa amostra, o treino de marcha em esteira com 
o SPP apresentou efeito na execução do TUG de indivíduos com DP.
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ment of the Fibromyalgia: pilot study
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Palavras chaves: eletroterapia, dor crônica, fibromialgia

Introdução: Indivíduos com Fibromialgia (FM) apresentam dor musculoesquelética crônica di-
fusa associada a distúrbios do sono, fadiga, rigidez matinal; interferindo na qualidade de vida1,2. 
Recursos eletroterapêuticos que produzem calor são utilizados na clínica na redução de quadros 
álgicos. A radiofrequência monopolar (RFM) é um recurso que leva ao aquecimento tecidual, 
porem há poucos estudos que investigam os efeitos em indivíduos com fibromialgia.3 O objetivo 
do estudo foi verificar os efeitos da aplicação de RFM no tratamento da dor em mulheres com 
FM, por meio da avaliação da intensidade da dor, número de tender points e qualidade de vida 
no pré e pós-tratamento.

Metodologia: Participaram 5 voluntárias (50 ± 7 anos) com diagnóstico de fibromialgia, submetidas 
a 10 sessões (intervalo de 7 dias) de RFM Hooke® da marca Ibramed (frequência de 27,12 MHz e 
aplicador monopolar) com potência de 40 watts até atingir 38,5°C, com posterior redução para 25 
watts (termômetro IR) durante 5 mim sobre os pontos álgicos. Todas as participantes assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o estudo foi aprovado no Comitê de Ética Local 
(CAAE: 01366812.9.0000.5490). Variáveis avaliadas: qualidade de vida global (Fibromyalgia Impact 
Questionnaire, 0 a 100 – FIQ)4, intensidade da dor (Escala Visual Analógica da dor 0 a 10 – EVA)5, 
quantidade de analgésicos consumidos diariamente, número de trigger points, grau de satisfação 
(0 a 4) e tolerância (0 a 3). Para comparação dos resultados pré e pós tratamento utilizou-se a 
análise estatística: teste t Student com nível de significância de 5%, considerando p<0,05.

Resultados: Os resultados mostraram significativa redução no score do FIQ após o tratamento 
(p<0,01), redução na intensidade da dor (p<0,02), diminuição no número de trigger points (p=0,00) 
e diminuição da quantidade de analgésicos ingeridos (p<0,02). Além disso, os resultados apre-
sentaram grau de satisfação de 3,8 ± 0,5 e grau de tolerância de 2,6 ± 0,6 ao tratamento.

Discussão:  A redução da dor observada nos resultados mostra a influência da RFM no aumento 
do aporte sanguíneo tecidual, o qual apresenta-se comprometido na fibromialgia6. A melhora na 
qualidade de vida e a redução na quantidade de analgésicos ingeridos sugerem que os efeitos 
analgésicos não são apenas momentâneos, de acordo com os achados de Ferreira e colabora-
dores7.

Conclusão: O tratamento da RFM mostrou ser efetivo na redução da dor e na melhora da qua-
lidade de vida em pacientes com FM. Esta modalidade de tratamento pode ser indicada como 



 Página - 55

Suplemento 2 • Volume 11 • Nº 4 • Ed. 40 • OUT/NOV/DEZ • 2016

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

terapia complementar para pacientes diagnosticados com FM.
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Introdução: Pacientes com artrite reumatoide (AR) apresentam frequência elevada de quedas e 
de medo de cair, que podem levar a prejuízos físicos, funcionais e psicossociais. O aumento da 
atividade da doença e a diminuição da capacidade física-funcional podem levar ao surgimento 
do medo de quedas. O objetivo foi analisar a prevalência de medo de queda em pacientes com 
AR e a incidência de casos novos de medo de queda no período de 1 ano.

Metodologia: Estudo longitudinal com amostra de 86 pacientes com AR acompanhados no Ser-
viço de Reumatologia da Faculdade de Medicina de Marília avaliados 2 vezes com intervalo de 1 
ano. Aprovação feita pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob protocolo 672/12. Estatística descritiva 
com teste T pareado (P < 0,05).

Resultados: Amostra composta principalmente por mulheres (88,4%), etnia branca (62,8%), 
casada (60,5%) com idade média de 55 (±11,8) anos. O medo de cair foi relatado por 72,1% dos 
pacientes na primeira avaliação e em 75,5% após 1 ano. Sete pacientes passaram a ter medo de 
queda durante o acompanhamento e não houve diferença clinicamente significativa em suas me-
didas de capacidade funcional (Health Assessment Questionnaire), atividade da doença (Disease 
Activity Score – DAS28) e testes físicos (Timed Up and Go, Escala de Equilíbrio de Berg, Teste 
de Caminhada de 6 Minutos e Short Physical Performance Battery). Apenas 1 destes pacientes 
sofreu uma queda neste período.

Discussão: A ausência de alterações físico-funcionais em indivíduos que desenvolveram medo 
de queda em  um ano sugere que o medo não decorre necessariamente da queda, conforme o 
que se aponta na literatura. O estudo tem como limitações a pequena amostra de pacientes que 
desenvolveram medo de queda e a falta de avaliação de fatores comportamentais e emocionais 
possivelmente envolvidos. Outros estudos são necessários para explorar as relações entre medo 
de queda e ocorrência de queda na AR, bem como os fatores associados, para se desenvolver 
estratégias de prevenção e redução de ambas as condições.

Conclusão: A ocorrência do medo de quedas na amostra com AR foi acima do encontrado na 
literature. Os pacientes que passaram a ter medo não mostraram diferença significativa em as-
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pectos físicos, funcionais e atividade da doença.
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Introdução: Indivíduos com Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM-T2) podem apresentar alterações do 
sistema nervoso autônomo (SNA) durante o repouso e exercício físico. A investigação da modula-
ção simpática e parassimpática pode ser realizada através do cálculo dos índices de variabilidade 
da frequência cardíaca (VFC). O conhecimento dessa dinâmica autonômica contribui para maior 
eficácia e segurança do exercício físico.

Objetivos: Analisar os ajustes parassimpáticos da modulação autonômica da frequência cardíaca 
de indivíduos diabéticos durante o exercício resistido dinâmico (ERD).

Métodos: CEP: 083602/2016. Foram avaliados 6 mulheres e 4 homens, com DM-T2 com medi-
cação otimizada. Foram submetidos a 20 repetições de extensão de joelho em posição sentada 
(3s para cada movimento completo = 1 minuto), em 2 intensidades: 20% e 30% da força máxima, 
com intervalo de 4 minutos entre os testes. Os intervalos R-R (ms) foram registrados durante 
um minuto de repouso e durante exercício, utilizando-se um monitor cardíaco (Polar RS800). Foi 
calculado o índice de VFC representativo da modulação parassimpática, SD1, dos 30s finais do 
repouso e do exercício. A magnitude dos ajustes foi calculada de modo percentual. Para comparar 
as respectivas variáveis nas intensidades 20 e 30 foi aplicado o teste t-Student, dados paramé-
tricos (GraphPadPrism5.0); nível significância 5%.

Resultados: idade = 61,5±9,7 anos; Valores de SD1 na condição de Rep e durante ERD (percen-
tual de variação que alterou em relação repouso), respectivamente: 20% = -14,25±34,96 e 30% 
= -21,43±27,57.  Não houve uma diferença significativamente estatística entre as intensidades 
estudadas.

Discussão: Nos nossos resultados encontramos que 20% e 30% de uma repetição máxima 
causou uma resposta similar da modulação parassimpática da frequência cardíaca, o que con-
corda com estudo de Schroeder e colaboradores (2005), Liao e colaboradores (1998) e Howora 
e colaboradores (1997) que discorrem sobre o possível comprometimento do SNA em indivíduos 
diabéticos levando assim, a uma redução da VFC e respostas atenuadas desse sistema quando 
submetido a exercício físico.

Conclusão: A atividade da modulação vagal da frequência cardíaca foi similar nas duas intensi-
dades estudadas. 
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Introdução: Exercício resistido dinâmico (ERD) é recomendado como componente importante 
na recuperação e prevenção de doenças cardiovasculares e metabólicas. Porém, em virtude das 
alterações do metabolismo glicêmico e em muitos casos, do sistema nervoso autônomo, diabéticos 
podem apresentar alterações nos ajustes fisiológicos durante ERD inclusive da pressão arterial 
(PA). O conhecimento desses ajustes é fundamental para não colocar paciente em risco durante 
a prática dessa modalidade de exercício.

Objetivo: Investigar os ajustes da PA durante o ERD progressivo em diabéticos.

Metodologia: CEP: 083602/2016. A amostra estudada foi de 6 mulheres e 4 homens com DM2 
medicação otimizada. Foram submetidos a 20 repetições de extensão de joelho na postura sentada, 
com velocidade 3s cada movimento completo, em 3 intensidades: 20% (E20%), 30% (E30%) e 
50% (E50%) da repetição máxima (RM). Foi dado intervalo de 4 minutos entre as intensidades . A 
pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram mensuradas no repouso pré teste (Rep), 
e no final do esforço (E) pelo método auscultatório. Para comparar os valores de PA nas duas 
condições (Rep e E) na mesma intensidade foi aplicado teste t-Student ou Wilcoxon de acordo com 
o pressuposto de normalidade. Para comparar as três intensidades, foi utilizado o teste ANOVA. 
Para todas as análises foi utilizado o programa GraphPadPrism5.0 com nível significância 5%.

Resultados: idade = 61,5±9,7 anos; PA nas condições de Rep e  E, respectivamente: PAS 
E20% = 128,40±13,91 e 150,80±20,63. PAS E30% = 125,50±9,45 e 151,40±30,16. PAS E50% = 
128,22±9,92 e 167,56±32,16. PAD E20% = 82,50±8,05 e 98,40±17,67. PAD E30%=80,30±7,54 e 
96,10±17,28. PAD E50% = 84,11±6,94 e 108,78±23,92. Tanto a PAS quanto a PAD aumentaram 
de modo significativo (P<0,05) quando comparados valores de repouso com as respectivas res-
postas ao exercício. A PAS e PAD foram similares nas 3 intensidades estudadas (P>0,05). 

Discussão: os resultados desse estudo demostram um aumento significativo na PA o que pode 
ser explicado pela ação do sistema nervoso simpático que atua na liberação de catecolaminas 
e afeta a permeabilidade ao sódio e ao cálcio no músculo cardíaco e na resistência vascular pe-
riférica. Esses achados concordam com outros estudos na literatura que também demostraram 
uma elevação significativa na PA durante o ERD.

Conclusão: ERD de extensão do joelho em indivíduos diabéticos causa sobrecarga pressórica 
significativa, em relação repouso. Já os ajustes da PAD e PAS são similares nas duas intensida-
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des estudadas.   
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Os acidentes de trânsito envolvendo pedestres acometem a população idosa levando a um 
alto índice de incapacidades e óbitos1. No Brasil, os idosos representam 30% das vítimas de 
atropelamento2,3. Indivíduos com Doença de Parkinson (DP) possuem o risco de atropelamento 
aumentado por apresentarem distúrbios motores somados aos declínios do envelhecimento4,5,6. 
Partindo do princípio que a situação de travessia de rua exige a realização de uma marcha eficiente 
e tomada de decisão rápida, prejudicada na Doença de Parkinson, se faz necessário identificar 
os parâmetros cinemáticos da marcha a fim de criar novas estratégias de tratamento além de 
diminuir gastos públicos.Visto isso, o objetivo do estudo foi identificar alterações na velocidade 
da marcha de idosos sem e com Doença de Parkinson durante a simulação de situações coti-
dianas de travessia de rua. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
Local (nº1.299.753). Participaram do estudo 40 indivíduos, de ambos os sexos, os quais foram 
divididos em dois grupos: grupo controle (GC, n=20) e grupo de idosos com Doença de Parkinson 
(GIDP, n=20). A avaliação da marcha ocorreu sob três condições distintas: marcha habitual (C1), 
marcha com simulação de travessia de rua (C2) e marcha com simulação de travessia de rua 
com tempo do semáforo reduzido (C3). Em cada uma das condições cada voluntário caminhou 
sobre a passarela por três vezes consecutivas. Para a coleta dos dados de velocidade de mar-
cha foi utilizado o sistema GAITRite®. Para a simulação das situações cotidianas de travessia 
de rua foi utilizado um projetor de imagens (Dell®) e um simulador de semáforo de pedestres. 
As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa PASW statistics 18.0® (SPSS). 
Em todos os testes estatísticos foi adotado o nível de significância de p<0.05. Na comparação 
intergrupos a velocidade do GIDP foi significativamente menor na C1 (p=0.002), C2 (p=0.008) e 
C3 (p=0.001). A velocidade de marcha de idosos com DP foi significativamente menor que a de 
idosos sem a DP em todas as condições. A velocidade tem sido considerada como uma variável 
cinemática importante por ser preditora do desempenho funcional e da capacidade de realizar 
AVDs7. O declínio da velocidade deve-se à diminuição da elasticidade dos músculos, da redução 
da mobilidade articular e da força muscular, fatores presentes em indivíduos com DP8. O presente 
estudo demonstrou que na condição de simulação de travessia de rua indivíduos com DP possuem 
velocidade de marcha menor do que idosos sem a doença9,10.
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INFLUÊNCIA DA ASSIMETRIA DE FORÇA DO QUADRÍCEPS 
NA MOBILIDADE FUNCIONAL EM INDIVÍDUOS COM 

OSTEOATRITE DE JOELHO

Influence of quadriceps force asymmetry in functional mobiliy of 
individuals with knee osteoarthritis.

Caio Giorgetto Leite1, Deborah Hebling Spinoso1, Marcelo Tavella Navega1

1Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual Paulista - UNESP. Marília. SP. Brasil

Palavras-chave: Torque. Marcha. Osteoartrite.

INTRODUÇÃO
Indivíduos com osteoartrite de joelho (OAJ) apresentam como principal sintoma redução do torque 
máximo do quadríceps no membro acometido1. Esta redução afeta a velocidade habitual de mar-
cha (VHM), que quando diminuída (<1.0m/s) causa limitação funcional, maior risco de quedas e 
hospitalização2. Entretanto, a relação da força do membro acometido e saudável com mobilidade 
funcional não está clara. Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar a influência da assimetria 
de força do quadríceps na mobilidade funcional, avaliada por meio da velocidade de marcha, em 
indivíduos com OAJ.

MÉTODOS

Sujeitos: Vinte indivíduos com diagnóstico radiológico de OAJ e vinte sem histórico de alterações 
crônico-degenerativas em membros inferiores.

Procedimentos: o torque extensor do joelho foi avaliado utilizando célula de carga (Noraxon®). Os 
voluntários foram posicionados na cadeira extensora com o joelho a 90º de flexão e a avaliação, 
feita bilateralmente em ambos os grupos, foi constituída de 3 contrações isométricas voluntárias 
máximas de 5 segundos3. Para mensuração da VHM, os indivíduos percorrem uma passarela de 
14 metros, caminhando na velocidade habitual.

Análise de dados: O pico de torque foi considerado o maior valor de torque após o início da 
contração muscular e os dados foram normalizados pelo peso corporal. Velocidade de marcha: 
média de três tentativas.

Análise estatística: teste T Student, nível de significância de p<0.05 e correlação de Pearson. 

RESULTADOS

A VHM do grupo OAJ foi 14,7% menor em relação ao grupo saudável (p = 0.02). O torque ex-
tensor no membro acometido do grupo OAJ apresentou redução de 46,4% em relação ao grupo 
saudável (p < 0.001). A diferença de força entre os membros inferiores do grupo com OAJ foi de 
39,4%. Houve correlação entre assimetria de força do quadríceps e velocidade de marcha (r = 
-0,324, p = 0.04). 
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DISCUSSÃO: A VHM é reconhecida como indicador de habilidade funcional, assim como a força 
dos extensores do joelho. Achados deste estudo mostraram que ambas variáveis apresentam-se 
reduzidas na população com OAJ, além de estarem relacionadas, colaborando com os achados 
de Barbat-Artigas e colaboradores (2016). Além disso, identificou-se correlação negativa entre 
assimetria de força do músculo quadríceps e VHM. Neste sentido, o treino de força muscular em 
ambos os membros inferiores mostra-se importante para estes indivíduos, uma vez que o aumento 
do torque dos extensores pode aumentar a VHM e, consequentemente, a mobilidade funcional.

CONCLUSÃO: A assimetria de força dos membros inferiores está diretamente relacionada com 
a diminuição da mobilidade funcional em indivíduos com OAJ
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MOBILIDADE E CAPACIDADE FUNCIONAL APÓS 
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
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Palavras-chave: marcha, acidente vascular cerebral.

Introdução: Acidente Vascular Encefálico (AVE) apresenta a marcha como função mais afetada. 
Sendo assim, o objetivo deste estudo foi analisar a mobilidade e capacidade funcional de indiví-
duos após AVE.

Metodologia: Foram avaliados 32 indivíduos com sequela de AVE (12 do sexo feminino e 20 do 
masculino; média de idade de 56,47±12,54 anos) (nº de CAAE: 51844115.5.0000.5515). Para 
análise da mobilidade funcional foram utilizados: Teste de caminhada de 10 metros (TC10metros) 
e Time up & go (TUG); para verificação da capacidade funcional: Teste de caminhada de 6 minutos 
(TC6min). Os resultados finais foram expressos em média e desvio padrão

Resultados: Os indivíduos no TC10 metros foram classificados com deambulação comunitária 
(média de 0,94 m/s) e no TUG, a amostra foi classificada como independente para marcha (mé-
dia de 15,67 segundos). No TC6min, os indivíduos obtiveram média de 240,24 metros (média do 
valor predito de 531,10 metros).

Discussão: No estudo de Scalzo et al.1, a amostra apresentou a classificação de deambulação 
comunitária limitada no TC10 metros, diferente deste estudo. No TUG a amostra foi classificada 
como independente nesta pesquisa, corroborando com Santos et al.3, que utilizaram o mesmo 
instrumento e relataram o bom equilíbrio destes. Também foi verificado déficit da capacidade 
funcional neste estudo e Ottoboni et al.2 explicam que este déficit é causado pelas anormalidades 
cinesiológicas da marcha destas pessoas.

Conclusão: Os indivíduos com sequela de AVE avaliados apresentaram boa mobilidade, porém 
com déficit da capacidade funcional. 
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COMPRIMENTO DE PASSO DE IDOSOS COM DOENÇA DE 
PARKINSON DURANTE A SIMULAÇÃO DE TRAVESSIA DE 

RUA

Step lenght of elderly with Parkinson’s disease during street 
crossing simulation

Aline Prieto de Barros Silveira1, Késia Maísa do Amaral Felipe1, Patrícia de Aguiar Yamada1, Flávia 
Roberta Faganello Navega2

1. Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, Universidade Es-
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Palavras-chave: Doença de Parkinson, Marcha.

Introdução: Acidentes de trânsito envolvendo pedestres ocorrem em sua maioria durante a tra-
vessia de rua1. O número de vítimas fatais por atropelamento é maior na faixa etária acima de 60 
anos2. Visto isso, indivíduos com Doença Parkinson (DP) demonstram grande risco para sofrer 
acidentes de trânsito, pois além dos déficits ocasionados pelo processo de envelhecimento, eles 
apresentam grandes distúrbios do movimento ocasionados pela doença3,4. A avaliação cinemáti-
ca da marcha pode fornecer informações sobre possíveis alterações e colaborar para a criação 
de políticas públicas de educação no trânsito e tempo de travessia dos semáforos de pedestres. 
Sendo assim, o objetivo do estudo foi identificar alterações no comprimento de passo de idosos 
com Doença de Parkinson durante a simulação de travessia de rua.

Metodologia: O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Local (nº 
1.299.753). Participaram do estudo 40 indivíduos, de ambos os sexos, divididos em dois grupos: 
grupo controle (GC, n=20) e grupo de idosos com Doença de Parkinson (GIDP, n=20). A avaliação 
da marcha ocorreu sob três condições distintas: marcha habitual (C1), marcha com simulação de 
travessia de rua (C2) e marcha com simulação de travessia de rua com tempo do semáforo reduzi-
do (C3). Em cada uma das condições cada voluntário caminhou sobre a passarela por três vezes 
consecutivas. Para a coleta dos dados de comprimento de passo foi utilizado o sistema GAITRite®. 
Para a simulação das situações de travessia de rua foi utilizado um projetor de imagens (Dell®) 
e um simulador de semáforo de pedestres. As análises estatísticas foram realizadas por meio 
do programa PASW statistics 18.0® (SPSS). Em todos os testes estatísticos foi adotado p<0.05.

Resultados: Na comparação intergrupos, o comprimento de passo do GIDP foi menor na C1 
(p=0.015) e C2 (p=0.025). Na comparação intragrupo, pode-se observar um aumento significativo 
do comprimento de passo a cada condição em ambos os grupos, ou seja, C3>C2>C1.

Discussão: Em nosso estudo, indivíduos com DP apresentaram menor comprimento de passo 
que idosos sem a doença. Isso pode ser devido ao fato de que indivíduos com DP apresentam 
sintomas motores que dificultam a realização dos movimentos5. Além disso, a rigidez muscular, 
perda de mobilidade articular e redução da potência muscular do quadril e joelho também levam 
à passos mais curtos6.

Conclusão: Indivíduos com DP apresentam menor comprimento de passo que idosos sem a 
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doença na marcha habitual e durante simulação de travessia de rua.

Referências:

1- Hatfield J, Murphy S. The effects of mobile phone use on pedestrian crossing behaviour at 
signalised unsignalised intersections. Accid Anal Prev. 2007; 39:197-205.

2- Waiselfisz JJ. Mapa da Violência 2013. Acidentes de Trânsito e Motocicletas [internet]. Rio de 
Janeiro: Centro Brasileiro de Estudos Latino Americanos; 2013. Disponível em: http://www.ma-
padaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_transito.pdf.

3- Santanna RM. Mobilidade e segurança no trânsito da população idosa: um estudo descritivo 
sobre a percepção de pedestres idosos e de especialistas em engenharia de tráfego [Tese]. Rio 
de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2006.

4- Rodriguez KL, Roemmich RT, Cam B, Fregly BJ, Hass CJ.  Persons with Parkinson’s disease 
exhibit decreased neuromuscular complexity during gait. Clin.Neurophysiol. 2013; 124(7):1390-
1397.

5- Parkinson J. An essay on the shaking palsy. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2002; 14 (2): 
223-236.

6- Elble RJ, Thomas SS, Higgins C, Colliver J. Stride-dependent changes in gait of older people. 
J Neurol. 1991; 238:1-5.



 Página - 69

Suplemento 2 • Volume 11 • Nº 4 • Ed. 40 • OUT/NOV/DEZ • 2016

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

AVALIAÇÃO DOS PÉS EM INDIVÍDUOS COM DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 NO AMBULATÓRIO MÉDICO DE 

ESPECIALIDADES DE BAURU-SP

Evaluation feet in individuals with diabetes mellitus type 2 in spe-
cialized medical clinic of Bauru city

Camila Afonso de Souza1, Roberta Munhoz Manzano1, Beatriz Cristina Murari Nogueira1, Camila 
Gimenes2
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Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Neuropatia Diabética.
 
Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é uma patologia com alta prevalência, sendo considerado 
um grave problema de saúde devido às suas complicações (1,2). A neuropatia diabética (ND) é 
a complicação microvascular mais frequente, levando a danos motores, funcionais e sensoriais, 
sendo a grande responsável pelo aparecimento das úlceras nos membros inferiores (3). O objetivo 
deste estudo foi avaliar os pés de indivíduos com DM tipo 2 (DM2) verificando os que possuíam 
fatores de risco preditivos de ulcerações nos pés. 

Metodologia: Estudo transversal com sujeitos com DM2, acima de 40 anos, ambos os sexos, 
em tratamento no Ambulatório Médico de Especialidades, na cidade de Bauru/SP. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (parecer 1.529.986). Foram coletados dados socio-
demográficos em entrevista dirigida; realizado o exame clínico dos pés; avaliação da sensibilidade 
protetora plantar através do Monofilamento de Semmes-Weinstein - 10g (kit sorri®); aplicado o 
Escore de Comprometimento Neuropático (ECN) verificando o reflexo aquileu e as sensibilidades 
vibratória, dolorosa e térmica; aplicado o Escore de Sintomas Neuropáticos (ESN) avaliando os 
sintomas neuropáticos nos membros inferiores. A combinação dos escores levou ao diagnóstico 
da Neuropatia Diabética Periférica (NDP). Os dados foram apresentados de forma descritiva.

Resultados: 66 indivíduos (48 mulheres), com idade 62 (56 - 65) anos. O tempo de diagnóstico de 
DM2 foi de 8,5 (5 - 14) anos. Ao exame físico, deformidades osteoarticulares foram encontradas 
em 20% dos avaliados; a rachadura foi a alteração mais frequente (88%) e as menos frequentes 
foram micose interdigital e ausência de pelos (13,5%). Na avaliação da sensibilidade protetora 
plantar houve alteração em 32 (48,5%) avaliados. O ECN foi constatado presente em 32 (48,5%) 
sujeitos, o ESN em 39 (59%) e a combinação dos escores diagnosticaram 22 (33%) indivíduos 
com NDP. 

Discussão: As alterações observadas na inspeção clínica indicaram sinais de pé neuropático e 
insuficiência arterial. Os resultados obtidos na avaliação de sensibilidade protetora plantar apro-
ximaram-se de outros estudos (4, 5, 6, 7). O diagnóstico de NDP assemelhou-se às pesquisas 
de Santos et al. (8) e Moreira et al. (9). As alterações neurológicas e vasculares em extremidades 
são os dois principais fatores para ulcerações nos pés (10).

Conclusão: A maior parte dos indivíduos estudados possuía fatores de riscos preditivos para de-
senvolvimento de úlceras nos pés. A identificação das alterações sensitivas, o controle adequado 
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da patologia e a prática do autocuidado podem influenciar diretamente na prevenção das úlceras. 
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RAZÃO ELETROMIOGRÁFICA DOS MÚSCULOS 
PERIESCAPULARES EM INDIVÍDUOS ASSINTOMÁTICOS 

COM E SEM DISCINESE.

Electromyographic ratio of the periscapular muscles in asymp-
tomatic individuals with and without dyskinesis
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Palavras Chave: eletromiografia. escápula. cinemática. 

Introdução: A hiperativação de trapézio superior (TS) concomitantemente a baixa ativação de 
trapézio inferior (TI) e serrátil anterior (SA) é considerada a principal causa da discinese escapular¹. 
Porém, alguns artigos também apontaram que indivíduos com sintomas dolorosos apresentam 
alta razão TS/TI2,3 bem como baixa razão TI/SA3. Considerando que a discinese está altamente 
relacionada com disfunções do ombro4, o entendimento de suas alterações eletromiográficas em 
indivíduos assintomáticos se faz importante para trabalhos preventivos. Tendo isso em vista, o 
objetivo do presente estudo é avaliar a razão eletromiográficas entre TS/TI, TS/SA e TI/SA em 
voluntários com e sem discinese escapular assintomáticos.

Métodos: O presente estudo foi aprovado em comitê de ética e pesquisa local (nº do processo 
097704/2015). Participaram da pesquisa 35 voluntários não engajados em tratamento para dis-
funções do ombro, sem cirurgia prévia e lesões no complexo articular do ombro divididos em dois 
grupos: grupo com discinese (GD, n = 18) e grupo controle (GC, n = 17). Os sinais eletromiográficos 
(EMG) foram coletados por um módulo de aquisição de sinais biológicos (Noraxon, Arizona, EUA) 
com 1000 Hz de frequência de amostragem, modo de rejeição comum de 90 dB e ganho total de 
2000 vezes (20 no pré-amplificador e 100 no amplificador) durante 10 movimentos de scaption 
realizados com carga de 5% do peso corporal, onde o ritmo do movimento foi padronizado por um 
metrônomo em 23 bpm. Os eletrodos foram posicionados segundo orientações da SENIAM5 para 
TS e TI e de estudo pregresso para SA6. Os sinais EMG foram filtrados, suavizados e retificados 
para a criação de um envoltório linear e a média foi normalizada pela média de três contrações 
isométricas voluntárias máximas. Para a análise estatística foi utilizado o teste de t-Student para 
amostras independentes. O nível de significância foi de p < 0,05.

Resultado: A razão TS/SA foi 109% maior para o GD quando comparado ao GC (p=0,002).

Discussão: A alta razão entre TS/SA para voluntários com discinese assintomáticos encontrada 
no presente estudo pode ocorrer devido a excessiva ativação de TS bem como baixa ativação de 
SA e nos evidencia que se comporta de maneira diferente entre indivíduos sintomáticos e assin-
tomáticos, uma vez que Michene (2016)2 constatou alta razão TS/TI, bem como Cools (2007)3, e 
baixa razão TI/SA para voluntários com dor subacromial.
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Conclusão: Indivíduos assintomáticos com discinese escapular apresentam maior razão de ati-
vação EMG entre TS/SA quando comparados a indivíduos assintomáticos sem discinese. 

Agradecimentos: CAPES e CROSSFIT Marília.
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EFEITO DA BANDAGEM ELÁSTICA NA ELETROMIOGRAFIA 
DE ATLETAS DO CROSSFIT DURANTE GESTOS 

ESPORTIVOS 

Effect of elastic bandage on electromyography during sporting 
gestures in Crossfit athletes

Ricardo José Tecchio Serrão1, Gabriel Paglioni Garcia1, Nise Ribeiro Marques2,Caio Leite Gior-
getto3, Camilla Zamfolini Hallal1

1.Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Uberlândia. MG. Brasil, 2. Universidade do Sagrado 
Coração – USC. Bauru. SP. Brasil, 3. Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual 
Paulista - UNESP. Marília. SP. Brasil

Agência financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Palavras chaves: Eletromiografia. Tornozelo. Lesões.

Introdução: A bandagem elástica pode melhorar a mecânica de movimento por meio da estimu-
lação cutânea de mecanorreceptores que estimulam as respostas do sistema nervoso central e 
aumentam a excitabilidade muscular¹. Estudos pregressos têm demonstrado aumento da atividade 
eletromiográfica com o uso da bandagem elástica 2,3. Contudo, ainda não está claro qual o papel 
desta intervenção terapêutica na prevenção de lesões desportivas como o entorse de tornozelo. 

Objetivo: Analisar efeito da bandagem elástica na ativação dos músculos estabilizadores do 
tornozelo durante gestos esportivos em atletas de Crossfit.

Metodologia: O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa Local (número do 
processo: 073586/2015). Participaram do estudo 21 atletas de ambos os sexos, idade entre 18 
e 35 anos e ausência de histórico de lesão nos membros inferiores nos três meses pregressos 
ao estudo. Primeiramente, foram realizados: anamnese, testes ortopédicos específicos (teste de 
gaveta e inclinação talar), contrações isométricas voluntárias máximas (CIVM) de cada músculo 
para normalização do sinal eletromiográfico (EMG)4 e familiarização dos seguintes gestos: marcha, 
salto vertical e mudança de direção. Para a coleta de dados, os voluntários realizavam os gestos 
esportivos com e sem bandagem elástica e para a captação do sinal de EMG foram considerados 
os sinais dos músculos: gastrocnêmio medial e tibial anterior. Os sinais EMG foram filtrados por 
um filtro passa-banda de 20-500 Hz, retificado pelo método de onda inteira, suavizado por um filtro 
passa baixa Butterworth de 4ª ordem com frequência de corte de 6 Hz para criação do envoltório 
linear. Para a análise estatística foram utilizados os testes ANOVA one-way medidas repetidas e 
post hoc de Bonferroni. O nível de significância foi ajustado em p < 0,05.

Resultados: Durante o gesto de mudança de direção ocorreu um aumento da ativação eletro-
miografia de gastrocnêmio medial na condição com bandagem elástica (p = 0,001).

Discussão: O aumento da ativação do gastrocnêmio medial resulta em uma maior rigidez, com 
isso ocorre um aumento na estabilidade do tornozelo e reduz a chance de ocorrer um entorse5. 

Conclusão:  A bandagem elástica aumentou a atividade EMG do músculo gastrocnêmio medial. 
Com isso a bandagem elástica pode ser um recurso terapêutico preventivo de lesões em atletas. 
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Entretanto, são necessários mais estudos, que investiguem o papel da bandagem elástica na 
cinemática do movimento para que se confirme tal papel preventivo.

Agradecimentos: CAPES e CROSSFIT Marília.
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CONHECIMENTO SOBRE A DOENÇA E QUALIDADE DE 
VIDA DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 

SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE

Knowledge about the disease and quality of life of patients with 
type 2 diabetes mellitus undergoing hemodialysis
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Palavras-Chave: Diabetes Mellitus. Diálise Renal. Qualidade de Vida.

Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) pode causar nefropatia crônica, cujo tratamento é a he-
modiálise (HD), possibilitando prolongar a vida dos pacientes, porém interferindo na qualidade 
de vida (QV) 1,2. O objetivo desse estudo foi analisar QV e conhecimento sobre a doença de 
diabéticos em HD.

Métodos: estudo transversal, aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa (parecer número 
1.511.476), com diabéticos tipo 2, adultos, ambos os sexos, submetidos à HD no Hospital Es-
tadual de Bauru - SP. Foram coletadas informações sociodemográficas, dados antropométricos 
e co-morbidades, e aplicados questionários específicos para DM, validados e traduzidos: D-39 
(Questionário de Avaliação de Diabetes) que contempla a auto percepção da QV e da gravidade 
do DM, e o DKN-A (Diabetes Knowledge Scale Questionnaire) que avalia aspectos de conhe-
cimento geral do DM.  Os dados foram apresentados de forma descritiva e para correlacionar o 
tempo de HD com os escores dos questionários foi realizada a Correlação de Spearman (p˂0,05), 
com o programa SPSS 20.0.

Resultados: Foram estudados 54 indivíduos (34 homens), idade 62±9 anos, predominância da 
etnia branca e baixa escolaridade, obesos e sedentários 46% diagnóstico de DM há mais de 10 
anos, 69% em HD há mais de um ano, a hipertensão arterial estava presente em 98% dos pa-
cientes. No D-39 o escore foi 166 (125–206) indicando comprometimento na QV com pior resul-
tado no domínio energia e mobilidade, e no DKN-A a pontuação atingida foi de 7 (3-8), indicando 
baixo conhecimento, especialmente nos domínios fisiologia básica e gerenciamento da doença.  
Encontrou-se correlação negativa entre DKN-A e o tempo de HD (p=0,032, r= - 0,291).

Discussão: No presente estudo observou-se baixo conhecimento em relação ao DM, com a 
maioria dos escores menores que oito o que corrobora com outros estudos3,4,5, e indica resulta-
do insatisfatório para a compreensão e adoção de práticas de autocuidado. Já o D-39 mostrou 
piores resultados no domínio “Energia e Mobilidade”, concordando com outro estudo6. A correla-
ção negativa entre DKN-A e tempo de HD nos leva a refletir que conhecendo menos a doença, 
e cuidando-se menos, o indivíduo inicia o tratamento de HD mais precocemente7. Conhecendo 
melhor estes pacientes podemos intervir de forma mais eficaz em seu tratamento, com objetivo 
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de diminuir a incidência das doenças crônicas advindas ao DM.

Conclusão: Os indivíduos estudados apresentaram comprometimento na QV e baixo conheci-
mento quanto ao DM. 
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EFEITOS DA DESSATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO 
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AO FLUXO AÉREO
Marília Tadayeski Peyres1, Fabiana Sera Kim3, Andressa Mayra Lima1, Valdirene Tenorio da 
Costa Alegria2,3; Roberta Munhoz Manzano4; Alexandre Ricardo Pepe Ambrozin1,3

1 – Curso de Fisioterapia – Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” - Unesp – 
Campus Marília – São Paulo – Brasil.
2 – Fisioterapeuta do Hospital das Clinicas e Santa Casa – Marília – São Paulo Brasil.
3 – Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Novas tecnologias – Universida-
de Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” - Unesp – Campus Rio Claro – São Paulo – Brasil.
4 – Curso de Fisioterapia – Faculdades Integradas de Bauru – FIB – Bauru – São Paulo – Brasil.

PALAVRAS CHAVE: Saturação de Oxigênio, Equilíbrio Postural; Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica

RESUMO
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada por limitação ao fluxo aéreo, que 
pode levar a alterações musculoesqueléticas e por esta última alteração no equilíbrio. Pacientes 
com DPOC podem apresentar dessaturação ao exercício: este fator pode também levar dese-
quilíbrio nestes pacientes?

Objetivo: Avaliar os efeitos da dessaturação de oxigênio no equilíbrio de pacientes com DPOC. 

Método: Aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-2014-968), 6 sujeitos (3 homens e 
3 mulheres) com 64,83±7,73 anos e diagnóstico de DPOC, foram submetidos a anamnese, espi-
rometria, Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6), Incremental Shuttle Walking Test e Teste de 
Escada (TEsc). Aqueles que dessaturaram foram submetidos ao Teste Ergométrico em esteira e 
Avaliação do Equilíbrio Estático em plataforma de força. A saturação de oxigênio antes e após os 
testes de esforço foi comparada utilizando o Teste t pareado e as medidas de equilíbrios antes e 
depois da dessaturação pelo Teste de Friedman para medidas repetidas (p<0,05).

Resultados: Função pulmonar compatível com obstrução ao fluxo aéreo - VEF1 75,16±32,91% e 
relação VEF1/CVF 64,67±6,42%) e dessaturação em todos os testes de campo exceto no Teste de 
Caminhada de 6 minutos. As variáveis obtidas na plataforma de força não apresentaram diferença.

Conclusão: Não houve alteração do equilíbrio em pacientes com dessaturação após teste de 
esforço.

Referências 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DA PRÁTICA DE EXERCÍCIO 
FÍSICO SOBRE O ESTRESSE OXIDATIVO EM RATAS 

PRENHES

Evaluation of physical exercise practice effect on oxidative 
stress in pregnant rats

Bruna Bologna Catinelli¹, Victória Silva de Paula¹, Angélica Mercia Pascon Barbosa¹, Patricia de 
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Palavras-chave: exercício; prenhez; radicais livres.

Introdução: A prática de exercício físico é recomendada durante a gestação1, e tem potencial 
para aumentar a defesa antioxidante2. Nesse sentido, o objetivo foi avaliar o efeito da prática de 
exercício físico sobre o estresse oxidativo na gestação.

Metodologia: ratas Wistar prenhes do Grupo Exercício (GE; n=6) foram submetidas ao exercício 
em ambiente aquático, de intensidade moderada, iniciando no sétimo dia de prenhez, enquanto as 
ratas prenhes do Grupo Sedentário (GS; n=6) tiveram apenas contato com a água3. Amostras de 
sangue foram obtidas para a quantificação de radicais livres e antioxidantes pelas técnicas “Thio-
barbituric Acid Reactive Substances” (TBARS)4 e “Ferric reducing – antioxidant power” (FRAP)5, 
respectivamente. Aplicou-se o teste t de Student (significância p<0,05). Aprovação Comitê de 
Ética n°1183/16.

Resultados: A geração de radicais livres foi de 65,68±20,13 µM (n=6) para o GS e 159,0±26,53 
µM (n=4) para o GE (p<0,05). Já a geração de antioxidantes foi de 1028±59,34 µM (n=4) para o 
GS e 1003±61,95 µM (n=5) para o GE

Discussão: O protocolo executado aumentou a geração de radicais livres, sem aumento para-
lelo das defesas antioxidantes. No entanto, a literatura descreve impacto positivo deste tipo de 
exercício sobre outras variáveis bioquímicas, em ratas prenhes diabéticas3.

Conclusão: O protocolo de exercício físico em ambiente aquático, de intensidade moderada, a 
partir do sétimo dia de prenhez, não foi capaz de aumentar a defesa antioxidante em ratas prenhes.
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RESUMO

Introdução: A acessibilidade está profundamente relacionada ao fornecimento de condições às 
pessoas com deficiência ou que apresentem mobilidade reduzida para a utilização com segurança 
e autonomia, sendo ela total ou assistida, dos espaços públicos ou coletivos. Para garantir que 
os ambientes enquadrem-se nos padrões de acessibilidade, os projetos devem seguir normas 
específicas de acordo com o estabelecimento. Sob essa ótica, este estudo propôs investigar o 
tema acessibilidade e as normas existentes para um estabelecimento de saúde.

Metodologia: As rotas de acesso foram identificadas in loco, visitando os espaços físicos do 
Centro de Estudos da Educação e da Saúde – CEES. Acredita-se que por intermédio das rotas 
torne-se menos complexo designar os caminhos percorridos pelos usuários. Dessa forma foram 
definidas 20 rotas a serem avaliadas, elencando os espaços que encontram-se presentes na 
maior parte dos estabelecimentos.

Resultados: Foram avaliadas as áreas de acesso: embarque e desembarque de ambulâncias 
e as áreas de circulação horizontais: corredores, rampas e portas. Observou-se que vários dos 
espaços encontram-se inadequados não estando em consonância com o que preconiza a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária e a Associação Brasileira de Normas e Técnicas as quais 
embasaram as avaliações.

Discussão: O prédio do CEES é uma construção recente que possuí embasamento técnico for-
necido pelas leis tanto para a avaliação de acessibilidade em edificações em geral, como para a 
avaliação de projetos físicos em estabelecimentos de saúde. Conclusão: Conclui-se dessa forma 
que a existência de conhecimento técnico promovida pelas leis que embasam essa pesquisa não 
foram suficientes para que a construção do novo prédio eliminasse as limitações arquitetônicas. 
Essas limitações promovem barreiras aos seus usuários dificultando o acesso de uma comunidade 
usuária que em sua maioria necessita de condições facilitadoras e não dificultadoras como as que 
lhe foram impostas. Ressalta-se que a literatura em sua maioria avalia ambientes educacionais, 
necessitando assim de novas pesquisas que avaliem a acessibilidade em estabelecimentos de 
saúde visto sua importância e a restrição da literatura nesse aspecto.
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DETECCÇÃO E INTERVENÇÃO PRECOCE: IDADE QUE 
PREMATUROS SÃO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO 

EM UM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
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Palavras-chave: prematuridade, fisioterapia, intervenção precoce

Introdução: Com os avanços da medicina em termos de cuidados intensivos nas unidades neo-
natais, a sobrevivência de recém-nascidos pré-termo tem se elevado, porém, tem aumentado a 
probabilidade desses bebês apresentarem problemas no seu desenvolvimento neuromotor se 
comparados aos nascidos a termo. Além disso, prematuros são mais propensos a apresentarem 
deficiências cognitivas e motoras desenvolvendo problemas no desempenho escolar quando atinge 
essa idade¹. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar a idade em que bebês pré-termo são 
encaminhados para o atendimento e acompanhamento em uma clínica de fisioterapia. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo longitudinal aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (n°644.408) de acordo com os Critérios da Ética em Pesquisa com Se-
res Humanos conforme Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  A pesquisa foi 
realizada no município de Presidente Prudente - SP no Centro de Estudos e Atendimento em 
Fisioterapia e Reabilitação – CEAFIR. A amostra foi composta por bebês prematuros que deram 
entrada no setor de neurologia, entre os anos de 2013 a 2016. Para realizar a coleta de dados, 
foram averiguados prontuários quanto à data de nascimento e o dia do cadastro de cada criança 
com diagnóstico de prematuridade.

Resultado: A amostra foi composta por 26 crianças de 0 a 18 meses, com média de idade de 
6,53±3,67 meses. A idade em mês que os bebês foram encaminhados para atendimento foi 3 
meses (23,07%), seguidos dos 5 meses (19,23%), 6 meses (15,38%), 10 meses (11,53%) e 9 
meses (7,69%), respectivamente. As idades de 7, 8, 14 e 18 meses, apresentaram percentil de 
3,84% cada.

Discussão: O atendimento precoce aos recém-nascidos reflete na minimização de fatores que 
interferem no desenvolvimento motor dessas crianças². Esses bebês apresentam várias modifica-
ções em seu corpo, devido ao fato das funções e sistemas não estarem completamente formados, 
incluindo o Sistema Nervoso Central que vai ter seu processo maturacional, principalmente nos 
dois primeiros anos de vida. Neste sentido, a identificação precoce dessas condições e o enca-
minhamento desses bebês para serviços especializados possibilitam um trabalho preventivo e 
minimizam as chances de risco biopsicossocial³.

Conclusão: Sendo assim, pode-se concluir que as crianças foram encaminhadas com 3 meses ou 
mais para avaliação e tratamento fisioterapêutico, podendo assim, inferir que o encaminhamento 
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desses bebês o quanto antes é de extrema importância para o desenvolvimento neuropsicomotor 
dos mesmos ao longo da vida. 
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FUNÇÃO SENSÓRIO-MOTORA E COORDENAÇÃO NA 
HEMIPARESIA

Sensory-motor function and coordination in hemiparesis

Angélica Bologna Raposo1, Thayná Maiolini Araujo1, Paloma Pellosi1, Luana Martins de Paula1, 

Juliana Gonçalves Finoti1, Débora Vasconcelos Verissimo1, Mariana Oliveira Santos1, Renata Apa-
recida de Oliveira Lima1, Deborah Cristina Gonçalves Luiz Fernani1,2, Maria Tereza Artero Prado1,2.

1-Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP-Brasil.
2-Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, SP-Brasil.

Palavras-chave: acidente vascular cerebral, paresia, destreza motora.

INTRODUÇÃO: Após o Acidente Vascular Encefálico (AVE) o indivíduo apresenta perdas nos do-
mínios físicos, cognitivos e/ou comportamental1. Deste modo, o objetivo desse estudo foi verificar 
a função sensório-motora e coordenação de indivíduos com hemiparesia.

MÉTODOS: Estudo transversal (n° de CAAE 51844115.5.0000.5515), no qual foram avaliados 
37 indivíduos com hemiparesia por AVE, pela Escala de Fugl Meyer (EFM)2 e Lower Extremity 
Motor Coordination Test (LEMOCOT)3. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão.

RESULTADOS: Foi verificado baixa pontuação na EFM (percentual de recuperação de 
76,37±17,61%) e déficit da coordenação de ambos os lados do corpo pelo LEMOCOT (média de 
acertos do lado não parético: 25,46±10,97, com média do valor predito de 33,56±5,16; média de 
acertos do lado parético: 12,11±9,57, com valor predito de 31,72±4,67).

DISCUSSÃO: Nesse estudo, foi verificado baixa pontuação na EFM e déficit em todos os domí-
nios da escala. Estes achados, corroboram com o estudo de Teles et al.4, que utilizaram o mesmo 
instrumento, e também verificaram déficit da função sensório-motora. Além disso, neste estudo 
foi observado o déficit da coordenação de membros inferiores de ambos os lados do corpo, cer-
tificando que o AVE, pode prejudicar globalmente o indivíduo, com comprometimento da marcha 
e na realização das atividades de vida diária.

CONCLUSÃO: Os indivíduos com hemiparesia avaliados, apresentaram déficit da função sensó-
rio-motora e da coordenação de membros inferiores, de ambos os lados do corpo. 
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EFEITO DO MÉTODO PILATES NA FORÇA DOS MÚSCULOS 
PARAVERTEBRAIS EM IDOSAS.

Effect of the Pilates method on strength paraspinal muscle in el-
derly women.

Beatriz Mendes Tozim1, Guilherme Thomaz de Aquino Nava1; Ana Eliza Zuliani Stroppa-Marques2, 
Marcelo Tavella Navega2.

1 Instituto de Biociências / Universidade Estadual Paulista (UNESP / Rio Claro);
2 Faculdade de Filosofia e Ciências / Universidade Estadual Paulista (UNESP / Marília)

PALAVRAS CHAVES: idoso, força muscular, fisioterapia.

INTRODUÇÃO: O envelhecimento está aumentando1 e uma das características do envelhecimento 
é a diminuição da força muscular, que ocorre pelo déficit de recrutamento e disparo das unidades 
motoras, diminuição da massa muscular e modificação da porcentagem dos tecidos contráteis2. A 
atividade física pode minimizar os prejuízos relacionados ao envelhecimento, sendo que o método 
Pilates (MP) é uma alternativa3. Com isto, o objetivo do presente estudo é verificar o efeito do MP 
na força dos músculos paravertebrais em idosas.

MÉTODOS: O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa (no 054.272) e todas 
as participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Participaram da pesqui-
sa 28 idosas, divididas aleatoriamente, em dois grupos, Grupo Controle (GC, n=14) e o Grupo 
Pilates (GP, n=14). O GP realizou 16 sessões com duração de uma hora, durante oito semanas. 
O GC participou de quatro palestras sendo estas a cada 15 dias, abordando os temas sobre o 
envelhecimento. A avaliação foi composta por uma ficha com dados pessoais e avaliação da for-
ça dos músculos da região lombar por meio do dinamômetro lombar4. Para a análise dos dados 
foi utilizado para teste de normalidade de Shapiro-wilk e Análise de Variância (ANOVA) medidas 
repetidas com pos hoc Bonferoni, (p<0,05).

RESULTADOS: Os grupos são homogêneos quanto a idade (GP=66,71±3,56; GC= 68± 4,66; 
p=0,42, F=0,67) e Índice de massa corpórea (GP=30,12±16,33; GC=29,08±5,25; p=0,69, F=0,17). 
Os resultados de força muscular mostraram diferença significativa na interação avaliação (p=0,011, 
F=7,421) e interação avaliaçãoXgrupo (p=0,039, F=4,701), isto mostra que o GP apresentou 
diferença significativa (p= 0,002) ao comparar a avaliação (44,28±13,47 Kg.F) e reavaliação 
(50,57±11,14 Kg.F), não ocorreu o mesmo no grupo GC ao comparar a avaliação (44,78±14,11 
Kg.F) e a reavaliação (45,50±12,28 Kg.F).

DISCUSSÃO: O resultado nos mostra que o MP foi eficaz na melhora da força dos músculos 
paravertebrais em idosas. Acredita-se que isto ocorra devido ao MP propor o desenvolvimento 
de força dos músculos do abdômen, pelve e quadril5, a partir do bom funcionamento do centro de 
força que é definido como o núcleo do corpo que é formado pelos músculos abdominais anterio-
res e posteriores, flexores e extensores de quadril e assoalho pélvico evitando deformações da 
coluna vertebral e gerando uma base estável para os movimentos6.

CONCLUSÃO: Podemos concluir que o MP é eficaz na melhora da força dos músculos do tronco 
em idosas. 
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TEMPO DE VENTILAÇÃO NÃO-INVASIVA EM PACIENTES 
COM EDEMA AGUDO PULMONAR

Angélica Bologna Raposo1, Claudio Spínola Najas2,4, Flavio Danilo Mungo Pissulin2,5, Natália de 
Souza Pontes3; Fabio José da Costa6, Jéssica Mello Galhardo7, Rafael Barreira Fernandes7
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Palavras-Chave: Edema agudo pulmonar, ventilação não- invasiva.

RESUMO
INTRODUÇÃO: O Edema Agudo Pulmonar causa uma instabilidade hemodinâmica grave, onde 
seus principais sintomas são: dispnéia, taquipnéia e expectoração sanguinolenta e espumosa. 
Nesses pacientes estão sendo utilizados a ventilação não-invasiva com pressão positiva contínua 
nas vias aéreas superiores para ajuda na recuperação mais rapidamente. Surgiu essa proposta 
de trabalho para mensurar o tempo da estabilização hemodinâmica após o uso de ventilação 
não-invasiva em pacientes com Edema Agudo de Pulmão. Dessa forma, o objetivo desde estudo 
foi mensurar o tempo médio que ocorre a estabilização hemodinâmica com o uso da ventilação 
não-invasiva.

MÉTODO: Este estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa onde foram avaliados 30 sujeitos que 
estavam internados no Hospital Regional de Presidente Prudente e diagnosticados com edema 
agudo pulmonar, independentemente do sexo, etnia e classe social. Foi utilizado uma ficha de 
avaliação contendo sinais vitais e realizado a técnica com ventilação não- invasiva no Reanimador 
de Muller® - ENGESP. A análise estatística foi feita através da correlação por Spearman, pois os 
dados não foram paramétricos.

RESULTADOS: Foi observado que o tempo de estabilidade hemodinâmica com o uso de venti-
lação não-invasiva é de 27,17 minutos.

CONCLUSÃO: Obteve diminuição de intubação orotraqueal e consequentemente melhora do 
quadro hemodinâmico.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DA PRÁTICA DE EXERCÍCIO 
FÍSICO SOBRE A BIODISPONIBILIDADE DE ÓXIDO 

NÍTRICO EM RATAS PRENHES

Evaluation of physical exercise practice effect on nitric oxide bio-
availability in pregnant rats

Victória Silva de Paula¹, Bruna Bologna Catinelli1, Angelica Mercia Pascon Barbosa¹, Patrícia de 
Souza Rossignoli1

1Faculdade de Filosofia e Ciências. UNESP. Marília. SP. Brasil

Palavras chave: Exercício, prenhez; oxido nítrico. 

Introdução: Na gestação ocorre redução da resistência vascular, resultando em vasodilatação1. 
Exercícios aeróbicos são benéficos2 e têm potencial para aprimorar a vasodilatação3. Nesse sen-
tido, o objetivo foi avaliar o efeito da prática de exercício físico sobre a geração de óxido nítrico, 
um potente vasodilatador.

Metodologia: ratas Wistar prenhes do Grupo Exercício (GE; n=6) foram submetidas ao exercício 
em ambiente aquático, de intensidade moderada, a partir do sétimo dia de prenhez, enquanto as 
ratas prenhes do Grupo Sedentário (GS; n=6) tiveram apenas contato com  água4. Amostras de 
sangue foram obtidas para a quantificação de óxido nítrico pela reação de Griess5. Aplicou-se o 
teste t de Student (significância p<0,05). Aprovação Comitê de Ética n°1183/16.

Resultados: A quantificação de nitrito no GS foi de 32,32±5,913 µM (n=6) e no GE foi de 
38,66±11,27 µM (n=5).

Discussão: O protocolo de exercício físico executado não foi capaz de aumentar a biodispo-
nibilidade de óxido nítrico em ratas prenhes, não tendo impacto positivo sobre este aspecto da 
vasodilatação. No entanto, a literatura descreve impacto positivo deste tipo de exercício sobre 
outras variáveis bioquímicas, em ratas prenhes diabéticas4. Conclusão: O protocolo de exercício 
físico em ambiente aquático, de intensidade moderada, a partir do sétimo dia de prenhez, não foi 
capaz de aumentar a biodisponibilidade de óxido nítrico em ratas prenhes.
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ATIVIDADE FÍSICA E MODULAÇÃO AUTONÔMICA 
DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM MULHERES PÓS-

MENOPAUSA COM DIABETES TIPO 2

Physical activity and autonomical modulation of cardiac fre-
quency in post-menopause women with type 2 diabetes 2

Eduardo Federighi Baisi Chagas¹,², Pedro Henrique Rodrigues2, Cristiano Sales da Silva2, Robison 
José Quitério2,3
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3 - Laboratório de Biocomunicação, Exercício Físico e Modulação Autonômica da Frequência 
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Palavras chave: envelhecimento, exercício, sistema nervoso

Introdução: O exercício físico modula o controle autonômico cardíaco diminuindo a influência 
simpática e provocando maior modulação vagal, afetando positivamente o prognóstico de uma 
variedade de morbidades1. O sedentarismo vai além da ausência d exercício físico, mas se in-
tensifica com a interrupção da vida laboral e o desinteresse para atividades de lazer, que, por 
sua vez, refletem numa maior dependência para a realização das atividades da vida cotidiana2,3. 
Desta forma, o objetivo do estudo foi analisar a correlação entre a o padrão de atividade física 
habitual e a modulação autonômica da frequência cardíaca em mulheres pós-menopausa com 
Diabetes Tipo 2 (DM2). 

Metodologia: aprovada pelo Comitê (protocolo n° 992.073/2015). A amostra de 44 mulheres com 
idade entre 51 a 82 anos, com diagnóstico de Diabetes Tipo 2 e sem menstruar a 12 meses. A 
atividade física habitual (AFH),foi estimada pelo questionário de Baecke4,5, que avalia atividades 
físicas ocupacionais (AFO), no exercício físico e laser (EFL), nas atividades físicas de lazer e 
locomoção (ALL) e na atividade física local (AFT). A modulação autonômica foi avaliada através 
da análise da variabilidade da frequência (VFC) em 20 minutos de repouso na posição supina6. 
Foi aplicado o teste de Spearman para a análise da correlação.
Resultados: Foi verificado correlação significativa da AFO com MeanRR (r=0,335; p= 0,026), 
MeanHR (r=-0,329; p=0,029) e com SD1 (ms) (r=0,298; p=0,049), indicando que o aumento do 
escore de atividades ocupacionais se relacionado a redução da frequência cardíaca de repouso 
(MeanHR) e aumento dos intervalos R-R (MeanRR) e dos valores de SD1 (ms) relacionado a 
modulação vagal. O escore de AFT apresentou correlação significativa com LF (nu) (r=-0,295; 
p=0,050), com HF (nu) (r=0,299; p=0,048) e com a razão LF/HF, indicando que o aumento dos 
escores totais de atividade física se relaciona com o aumento da modulação vagal (HF) e redução 
da atividade simpática (LF) e do balanço simpato-vagal (LF/HF). 

Discussão: Sandercock et al7 observou  correlação positiva entre o AFH e o aumento dos interva-
los RR (MeanRR). Soares-Miranda et al8, observou que uma maior AFH se relacionava à índices 
mais favoráveis    da função autonômica. Os valores elevados de densidade de potência espectral 
de alta frequência (HF) representam fator de proteção em idosos9,10. 
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CONCLUSÃO: Embora o escore de EFL não tenha apresentado correlação com a melhoria da 
modulação autonômica, o aumento dos escores de AFO e AFT indicam uma melhoria na modu-
lação autonômica da frequência cardíaca de mulheres pós-menopausa com Diabetes tipo 2.
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CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS ANTES E DEPOIS DO 
TREINAMENTO EM ESTEIRA ERGOMÉTRICA

Functional capacity of institutionalized elderly before and after 
training on a treadmill
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Palavras chave: institucionalização, esteira ergométrica e equilíbrio postural

Introdução: A institucionalização aumenta os riscos de quedas, pois esses idosos têm menos 
oportunidades de participar de forma independente nas tarefas de vida diária, com efeitos deleté-
rios nas perdas fisiológicas do envelhecimento, comprometendo a marcha e o equilíbrio (1,2). O 
treino de marcha em esteira ergométrica vem aumentando em populações com certas patologias 
com melhora na velocidade e na cadência do passo, promovendo benefícios no equilíbrio postural 
e biomecânica da marcha (3). Objetivo: Avaliar os efeitos de um programa de caminhada em 
esteira ergométrica no equilíbrio e na mobilidade de idosos institucionalizados.

Metodologia: Participaram 5 idosos institucionalizados da cidade de Marília-SP, ambos os sexos, 
com 60 anos ou mais, sem déficit cognitivo, comprometimento físico e/ou funcionais que limitas-
sem a marcha na esteira. O projeto foi no Comitê de Ética na Pesquisa da UNESP - Campus de 
Marília-SP (Processo 1.779.430). A capacidade funcional foi avaliada pelo Teste da Caminhada 
de 6 minutos (TC6min). O treino de caminhada em esteira foi realizado duas vezes por semana, 
por cinco semanas, iniciando com um aquecimento, seguido de vinte minutos de treino na esteira 
e finalizado com alongamentos e relaxamento. As avaliações foram feitas antes e após o período 
de treinamento. Durante as sessões foram controlado os sinais vitais.

Resultados: Entre os cinco avaliados, os valores médios da Velocidade (VM) pelo TC6min antes: 
0,91+0,25 m/s e depois:1,07+0,25 m/s (p=0,01) e a distância em metros antes: 330,86+91,08 m/s 
e depois: 385,34+93.16 m/s (p = 0,01).

Discussão: Os resultados mostraram que ocorreu uma melhora nos valores do TC6min, tanto na 
distância percorrida, como na velocidade média de marcha. Essa melhora pode ter ocorrido por 
causa de adaptações dos parâmetros cardiovasculares e/ou musculoesqueléticos, melhorando 
a qualidade motora da marcha. A velocidade de marcha é um preditor de declínio funcional, inca-
pacidade, mortalidade, institucionalização e hospitalização na população idosa (3,4). O aumento 
nesse parâmetro se reflete na diminuição na ocorrência de morbidades, traduzindo em melhora na 
qualidade de vida do idoso. A repetição das atividades feita pela esteira, em uma velocidade con-
fortável, mas contínua, pode ter contribuído para a melhora nos parâmetros avaliados, reforçando 
o potencial terapêutico do treino em esteira na melhora da marcha em idosos institucionalizados. 
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Conclusão: O treino em esteira mostrou melhora no equilíbrio e na mobilidade de idosos insti-
tucionalizados.

Agradecimentos: À empresa Movement® – Equipamentos Fitness, pela doação da esteira e ao 
Asilo São Vicente de Paulo por permitir a realização da pesquisa.

Referências

ABREU, R. S.; NAVES, E. L. MA. Análise cinemática da marcha em esteira por meio de ci-
clogramas em jovens e idosos de ambos os gêneros. [s.l: s.n.].

OLIVEIRA, K. G. F. DE; et al. Prevalência De Fatores De Risco De Queda Em Idosos Institucio-
nalizados Do Município De Cachoeira. Revista Brasileira de Saúde Funcional, p. 44–51, 2014. 

RAQUEL, A.; LINDQUIST, R. Treino em esteira com suporte parcial de peso associado à estimu-
lação elétrica funcional melhora a marcha de hemiparéticos crônicos. n. Estudo 1, 2005. 

MACIEL, M. Atividade física e funcionalidade do idoso. Motriz, v. 16, n. 4, p. 1024–1032, 2010



 Página - 95

Suplemento 2 • Volume 11 • Nº 4 • Ed. 40 • OUT/NOV/DEZ • 2016

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

CARACTERIZAÇÃO DA DESTREZA DE MEMBROS 
SUPERIORES DE HEMIPARÉTICOS SUBMETIDOS A 

FISIOTERAPIA EM GRUPO

Dexterity characterization of the upper extremity hemiparesis in 
physical therapy group

Isabella Cristina Leoci1, Mileide Cristina Stoco de Oliveira 2, Andressa Sampaio Pereira1, Lucia 
Martins Barbatto3, Tania Cristina Bofi3, Augusto Cesinando de Carvalho3.

Graduação em Fisioterapia1, Residente de Fisioterapia em Reabilitação Física na Área da Neu-
rologia2, Docente3, Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Univer-
sidade Estadual Paulista (UNESP), Presidente Prudente, SP.

INTRODUÇÃO: O acidente vascular cerebral (AVC) é a terceira causa de morte mundial, e a pri-
meira no Brasil(1) sendo responsável por grande número de pacientes com sequelas neurológicas 
e considerado uma das doenças mais incapacitantes. Dentre os distúrbios gerados, a hemiparesia 
é um dos comprometimentos mais evidentes e se refere ao enfraquecimento muscular, deficiência 
motora e espasticidade no hemicorpo contralateral à lesão cerebral(2).  A deficiência do membro 
superior de pacientes hemiparéticos requer muita atenção e cuidado dentro do processo de reabi-
litação, visto que é um componente significativo para independência funcional. O objetivo principal 
desta pesquisa foi caracterizar a destreza motora funcional de membros superiores de hemiplé-
gicos crônicos submetidos fisioterapia em grupo no formato de circuito de treinamento (FGCT).

METODOLOGIA: Este estudo clínico observacional foi realizado com hemiparéticos crônicos 
em tratamento com sessões de FGCT no Centro de Atendimento de Fisioterapia e Reabilita-
ção da UNESP, campus de Presidente Prudente. Todos os voluntários assinaram um termo 
de consentimento livre e esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética da FCT (Número CAAE: 
55629516.7.0000.5402). A caracterização foi realizada a partir  avaliação utilizando: a- escala de 
Ashworth Modificada (AEM) (3), , b- o teste de caixa de blocos (TCB)(4), e  nine hole peg test (NHPT) (5). 

RESULTADOS: Participaram do estudo 18 hemiparéticos, com idade média de 59 ± 12 anos, 
sendo 9 do gênero masculino e 9 do gênero feminino.  A escala de AEM demonstrou que 8 pa-
cientes apresentam grau 1, com grau 1+ foram 3 pacientes, 1 paciente com grau 2 ao passo que 
com 3 foram 5 e com grau 4 foi apenas 1. O TCB demonstrou que os pacientes foram capazes de 
transportar 23 ± 16,80 blocos do lado hemiparético e 44 ± 8,85 do lado sadio.  O tempo médio do 
NHPT foi de 19 ± 19,19 segundos para o lado parético e 25 ± 5,13 segundos para o lado sadio. 

DISCUSSÃO: Esta pesquisa apresentou a partir de instrumentos clínicos de medida a diferença 
entre os hemicorpos. A avaliação precisa do membro superior permite determinar estratégias te-
rapêuticas apropriadas e, sobretudo, discutir expectativas quanto à recuperação funcional junto 
ao paciente.

CONCLUSÃO: A destreza do membro superior parético de hemiparéticos crônicos submetidos a 
fisioterapia em formato de circuito de treinamento é menor do lado não parético.
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MATURAÇÃO SEXUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
OBESOS

Sexual maturation in obese children and adolescents 
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Introdução: A obesidade destaca-se como uma das mais alarmantes doenças que atinge níveis 
epidêmicos¹, trazendo consigo uma série de comorbidades e desordens fisiológicas². Em meninas, 
conduz a um início precoce da puberdade e em meninos, o início da puberdade demonstra uma 
variação considerável, com a obesidade conduzindo a maturação precoce ou atraso puberal³. 
Objetivo: investigar nível de maturação sexual em crianças e adolescentes obesos.

Metodologia: CEP 374/09; foram avaliados 58 meninos e 42 meninas obesos (OMS, 2007), 
com idade entre seis e 15 anos de idade, cidade de Marília/SP. Para o estadiamento do nível de 
maturação sexual utilizou-se o método proposto por Tanner (1962). Dados serão apresentados 
de modo descritivo: percentual de ocorrência.

Resultados: A idade média encontrada foi em meninos = 10,10 ± 2,0; meninas = 9,47 ± 1,9 
(p>0,05). Obtivemos que o percentual de indivíduos na faixa de maturação sexual abaixo, dentro 
do esperado e acima, foi, em meninos: quanto à genitália = 0%, 42,1% e 57,9%; quanto à pelos 
= 0%, 12,1% e 87,9%; e em meninas quanto à mamas = 0%, 30,9% e 69,1%; e quanto à pelos = 
0%, 45,2% e 54,8%, respectivamente. 

Discussão: No presente estudo verificou-se que a maioria das crianças obesas, tanto meninas 
como meninos, apresentam maturação sexual acima do esperado, o que corrobora com outros 
estudos4,5,6,7. O tecido adiposo, nas meninas, atua como uma glândula hormonal secundária, que 
influencia a síntese e liberação de hormônios, tais como estrogênio, antecipando a menarca. Por 
outro lado, Buyken, Karaolis-Danckert e Remer (2009)8 sugerem que a composição corporal pré 
puberal não se associa ao início precoce da puberdade. 

Conclusão: A obesidade acelera o processo de maturação sexual de um alto percentual de 
crianças e adolescentes.

Agradecimentos: à coordenação do CAOIM, às agências de fomento e ao LIBEM.
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EFEITOS DA IMERSÃO EM ÁGUA FRIA NA 
RECUPERAÇÃO APÓS EXERCÍCIO EM PARÂMETROS 

CARDIOVASCULARES

Effects of immersion in cold water in recovery after exercise at 
parameters cardiovascular

Jhenifer Moterani1, Jaqueline Santos Silva1, Franciele Marques Vanderlei1, Jayme Netto Junior1, 
Carlos Marcelo Pastre1

Faculdade de Ciências e Tecnologias. Universidade Estadual Paulista – UNESP. Presidente Pru-
dente. SP. Brasil

Palavras Chave:, Placebo, exercício, atletas.

Introdução: A imersão em água fria (IAF) é utilizada no âmbito esportivo como técnica de re-
cuperação pós-exercício. Os efeitos da técnica atuam sobre diversos parâmetros, dentre eles: 
clínicos, funcionais, metabólicos, autonômicos e/ou cardiovascular. Os objetivos desse estudo foi 
comparar parâmetros cardiovasculares da IAF como técnica recuperativa à uma condição placebo, 
em atletas de alto rendimento.

Métodos: 10 atletas de alto rendimento, do sexo masculino, praticantes  de atletismo, com idade 
entre 18 e 30 anos foram submetidos a um ensaio clínico randomizado cruzado, de 6 semanas. 
Os participantes foram alocados de forma randomizada em dois grupos: grupo placebo GP (n 
= 10),  submetido a uma intervenção recuperativa considerada placebo por 15 minutos a uma 
temperatura de 27ºC ± 1ºC e  grupo experimental  GE (n = 10), submetido a uma intervenção 
recuperativa por meio da IAF por 15 minutos a temperatura de 13ºC ± 1ºC. A pressão arterial 
(PA) e a frequência cardíaca (FC) foram mensuradas nos momentos pré-intervenção (basal) e 
após período de intervenção  por meio de um estetoscópio e esfigmomanômetro aneroide e de 
um frequencímetro cardíaco (Polar Electro Oy, Kempele, Finland – modelo RS800cx), respecti-
vamente. Todos os procedimentos utilizados foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Estadual Paulista – FCT/UNESP por meio da Plataforma Brasil. Número do 
protocolo: 44591115.0.0000.5402

Resultados: Houve diferença estatística do momento basal em relação ao momento final apenas 
para a variável pressão arterial diastólica (PAD) no grupo IAF onde, os valores apresentaram 
diminuição no final do período de duas semanas de intervenção (p=0,0331). Em média, o grupo 
IAF apresentou diminuição nos valores da PAD, sendo estes no momento basal (73,75 ± 7,44) e 
final(68,75 ± 8,34). Para as demais variáveis não houve diferença estatisticamente significante. 
Discussão: O estudo de Buchheit M et. Al  realizou a IAF, em   10 ciclistas do sexo masculino, 
por 5 minutos, a 14 ° como recuperação pós exercício supramáximo em um  cicloergómetro e, 
comparado ao grupo controle a variável FC não teve redução significativa, corroborando com os 
dados do  presente estudo. Poucos estudos exploram a recuperação de parâmetros cardiores-
pirartórios após IAF e Placebo, os maiores enfoques são direcionados para variáveis clínicas, 
funcionais e psicológicas, dificultando comparações mais amplas. 

Conclusão: A IAF reduziu a PAD em atletas de alto rendimento. A FC não apresentou diferença 
estatística entre as técnicas aplicadas.
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FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM PACIENTES 
SUBMETIDOS A CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO 

MIOCÁRDIO E TROCA VALVAR 

Respiratory muscle strength in patients submitted to myocardial 
revascularization and valve replacement
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Introdução: Estudos mostram diversas alterações pulmonares no pós-operatório de cirurgia 
cardíaca, manifestadas pelas alterações na mecânica respiratória, destacando-se aquelas re-
lacionadas aos músculos respiratórios. A redução da força muscular inspiratória e expiratória 
contribuem para o aumento da incidência de atelectasias no pós-operatório, hipoxemia e tosse 
ineficaz (1). Este trabalho tem por objetivo avaliar força muscular respiratória dos pacientes em 
pós-operatórios de cirurgia eletiva de revascularização do miocárdio e troca valvar na Santa Casa 
de Misericórdia de Marília, SP.

Metodologia: CEP: 1.779.423/2016. A amostra compõe 25 indivíduos (68% do sexo masculino) 
em pós esternotomia mediana para revascularização do miocárdio ou troca valvar submetidos a 
fisioterapia respiratória na fase hospitalar. A idade média dos participante é 55,68±15,73.  Foram 
medidas as pressões máximas inspiratória (PI max) e expiratória (PE max) com o manovacuô-
metro analógico. Os valores previstos foram calculados segundo os valores de referência (2). 
Estatística: teste de Mann-Whitney. Nível de significância: 5%.

Resultados: Dados absolutos obtidos, previstos e diferença percentual, respectivamente: PI max 
= 82,96 cmH2O e 96,86 cmH2O (P = 15%); PE max = 92,08 cmH2O e 140,73 cmH2O (P = 35%).

Discussão: No presente estudo, assim como outros (3-5), a força muscular está altamente pre-
judicada após a cirurgia cardíaca. A fraqueza muscular respiratória pode aumentar a incidência 
de pneumonias nosocomiais, atelectasias, infecções respiratórias bem como o tempo de hospi-
talização, sendo de fundamental importância avaliar e acompanhar a evolução da mesma. 

Conclusões: Pacientes com esternotomia mediana para revascularização miocárdica e troca 
valvar apresentam diminuição da PI max e da PE max em 15% e 35% respectivamente. 

Agradecimentos: Ao Laboratório de Investigação em Biocomunicação, Exercício Físico e Modu-
lação Autonômica Cardíaca (LIBEM).
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Analysis of the effects of different postures on stabilizing low 
back muscles
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Introdução: A lombalgia inespecífica é uma disfunção musculoesquelética com alta incidência, 
cujos indivíduos apresentam alterações estabilidade tronco1. Exercícios que proporcionem a esta-
bilização  cruciais na prevenção e tratamento desses distúrbios2. O objetivo do estudo foi verificar 
o efeito de diferentes posturas sobre a atividade eletromiografica dos músculos estabilizadores 
em indivíduos com e sem lombalgia.

Metodologia: Participaram do estudo 21 jovens, universitárias, com idade 21,90 anos (±2,18) e 
IMC 22,18 (±2,53), divididas em dois grupos, sendo 11 do grupo GDL (grupo dor lombar) e 10 do 
grupo GSDL (grupo sem dor lombar). Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido e o estudo foi aprovado no Comitê de Ética Local (1071/2014). Para a coleta 
dos dados, as voluntárias foram posicionadas em base confortável, por 10segundos, em 3 con-
dições diferentes: superfície rígida, com os membros superiores (MMSS) livres ao lado do tronco 
(br), com posicionamento da haste oscilatória (brh) e com oscilação da mesma (bro).O ritmo de 
movimentação da haste pelos MMSS foi controlado por um metrônomo ajustado em 5 Hz (300 
bpm)3. Cada posicionamento foi repetido duas vezes. Os dados eletromiográficos foram coletados 
utilizando eletrodos de superfície nos músculos multífido (MU), iliocostal(IL), obliquo interno (OI) e 
obliquo externo. Para a análise dos dados foram utilizados: Shapiro-Wilk (normalidade) e Análise 
de variância (ANOVA) com medidas repetidas. Foi considerado significativo p<0,05.

Resultados: Os resultados demonstraram que os músculos posteriores do tronco (IL e MU) au-
mentam a atividade elétrica de forma significativa (p<0,00) frente às instabilidades tanto no grupo 
GDL e GSDL. Já nos músculos anteriores (OI e OE) o aumento da atividade elétrica é evidenciado 
apenas quando ocorre a oscilação da haste em indivíduos com dor lombar.

Discussão: Acredita-se que o deslocamento antero-posterior causado pela oscilação da haste 
oscilatória induz modificações no centro de gravidade, no qual a busca pelo equilíbrio, leva a 
maiores ativações dos músculos estabilizados lombares posteriores(MU e Il),enquanto a ativida-
de elétrica OI e OE encontrada no GDL demonstrou o atraso na ativação frente às instabilidades 
corroborando com achados prévios da literatura4,5,6.

Conclusão: Frente às instabilidades posturais, os músculos posteriores são ativados em ambos 
os grupos de forma crescente. Já os músculos anteriores apresentam ganho crescente apenas 
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no GSDL e se demonstram maior atividade nos indivíduos com dor lombar apenas quando ocorre 
oscilação.
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EFEITOS DE SEIS SEMANAS DE TREINAMENTO 
PLIOMÉTRICO NA CAPACIDADE DE ENDURANCE E 
DESEMPENHO DO SALTO VERTICAL EM ATLETAS 

AMADORES

Effects of six weeks of plyometric training on endurance capacity 
and vertical jump performance of amateur atlhetes
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Palavras chaves: Exercício; Adaptação fisiológica; Desempenho atlético.

Introdução
Estudos apontam resultados controversos sobre a eficácia da pliometria sobre a melhora da capa-
cidade de endurance1, o estudo teve como objetivo investigar os efeitos do treino pliométrico (PT) 
na performance do salto vertical e capacidade de endurance em jogadores amadores de futebol.

Métodos 
Dezesseis sujeitos foram aleatoriamente divididos em grupo controle (GC) (n=8) e grupo treinado 
(GT) (n=8). O GT foi submetido a seis semanas de intervenção, 18 treinos pliométricos combi-
nado à exercícios de corrida e agilidade. O GC manteve a rotina padrão de treinamento durante 
o mesmo período sem a implementação do PT. Os grupos foram avaliados antes e após as seis 
semanas utilizando protocolo incremental de Bruce para mensuração do VO2 pico, medida indireta, 
e plataforma de força BIOMEC 400, EMG System® para análise da performance do salto vertical. 
Para a comparação entre grupos pré e pós as 6 semanas utilizou-se o teste ANOVA two-way e 
para a comparação intra-grupo utilizou-se o teste t de student para amostras pareadas. O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPI (CEP N°1.088.299)

Resultados
Apesar de não haver diferença entre os grupos em ambos os momentos, o GT apresentou um 
incremento no VO2pico (30,76 ± 10,79; 45,63 ± 8,41, p=0,002), altura do salto (0,27 ± 0,05m; 0,32 ± 
0,06m, p=0,03) e energia cinética positiva (210,1 ± 36,61J; 240,6 ± 18,03J, p=0,02). Não ocorreram 
alterações significativas na força de reação ao solo e potência do salto. O GC não apresentou 
modificação nas variáveis estudadas nos momentos pré e pós. 

Discussão
A melhor utilização ciclo alongamento-encurtamento provavelmente é a responsável pelo aumento 
da altura do salto do GT após o treinamento1, e por terem uma duração média de 30 minutos, 
envolvendo atividades de sprint e corrida, o protocolo de treino foi capaz de promover adaptações 
no metabolismo aeróbio2 resultando em um aumento do VO2 pico.
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Conclusão 

Seis semanas de TP foi eficaz para melhora do condicionamento cardiorrespiratório e capacidades 
físicas específicas relacionadas ao salto. 

Referências 
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EFEITOS DO TREINAMENTO AERÓBIO INTERVALADO NA 
APTIDÃO FÍSICA EM PARTICIPANTES COM SÍNDROME 

METABÓLICA

Effects of aerobic interval training on physical fitness in partici-
pants with Metabolic Syndrome

Caio Ferreira Ripper1, Carlos Iván Mesa Castrillón1, Stephanie Nogueira Linares¹, Maria Paula 
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Palavras-chave: Síndrome X Metabólica; Exercício; Aptidão física. 

Introdução: O termo síndrome metabólica (SM) corresponde a um conjunto de fatores de risco 
para doenças cardiovasculares, são eles: circunferência abdominal >90 cm em homens e >80 
cm em mulheres, hiperglicemia em jejum >100 mg/dL, pressão arterial elevada (sistólica:  >130 
mmHg e diastólica  >85 mmHg), diminuição de HDL-c(<40 mg/dL homens, <50 mg/dL mulheres), 
triglicerídeos >150 mg/dL.1 Sabe-se que a população com SM possui uma diminuição da capaci-
dade funcional2 que está relacionada ao envelhecimento e outras doenças crônicas3,4, portanto 
o objetivo do estudo é verificar os efeitos do treinamento aeróbio intervalado na aptidão física de 
participantes com SM.

Métodos: O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, registro 48288415.2.0000.5402. 
Amostra composta por 20 voluntários de ambos os sexos que foram diagnosticados com SM, 
randomizados em grupo controle (GC) e treinamento aeróbio intervalado (TAI), o TAI consiste 
em um treinamento com 16 semanas de duração sendo 3 recuperativas. Fase adaptativa: 1ª à 5ª 
semana (20%-39% da frequência cardíaca reserva (FCR)), Fase Intermediária: 6ª à 9ª semana 
(40%-59% da FCR) e a fase avançada: 10ª à 13ª semana (60%-90% FCR). Nos momentos pré 
e pós intervenção, os grupos realizaram testes que avaliaram a aptidão física2: agilidade e equilí-
brio dinâmico (AGIL), coordenação (COO), flexibilidade (FLEX), resistência de força de membros 
superiores (RESIFORMS), capacidade aeróbia e habilidade de andar (CA) e teste de caminhada 
de 6 minutos5. Análise estatística: teste de normalidade Kolmogorov-smirnov, test t de student 
dependente e independente foram analisados no software SPSS.

Resultados: Não houve diferença estatística significante entre os grupos, porém houve uma 
melhora significativa estatisticamente no grupo TAI para COO, RESISFORMS e AGIL no período 
pós-intervenção.

Discussão: Segundo resultados podemos verificar que o treinamento aeróbio intervalado, espe-
cialmente em alta intensidade tem benefícios sobre a aptidão física, esses desfechos estão em 
linha com o estudo de Vieira et al2 que diz também que a avaliação funcional ajuda a determinar o 
declínio da aptidão física de pessoas com SM, encorajando, assim, intervenções com a aplicação 
de exercícios físicos. O baixo número da amostra pode ser um fator limitante para a pesquisa. 

Conclusão: Não houve diferença estatística entre os grupos nas variáveis de aptidão física, porém 
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houve melhora significante nas variáveis COO, RESISFORMS e AGIL do grupo TAI.
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EFEITOS DE SEIS SEMANAS DE TREINAMENTO 
PLIOMÉTRICO NA MODULAÇÃO AUTONÔMICA DA 
FREQUÊNCIA CARDÍACA DE ATLETAS AMADORES 

Effects of six weeks of plyometric training on cardiac 
modulation’s heart rate of amateur atlhetes
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Introdução
Sabendo-se da capacidade do exercício físico em alterar a modulação autonômica cardíaca1, 
esse estudo investigou os efeitos de seis semanas de treinamento pliométrico (TP) sobre a mo-
dulação autonômica da frequência cardíaca de jogadores amadores de futebol através da análise 
da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) em repouso. 

Métodos 
Dezesseis sujeitos foram aleatoriamente divididos em grupo controle (GC) (n=8) e grupo treinado 
(GT) (n=8). O GT realizou durante 6 semanas, 18 treinos pliométricos combinado à exercícios de 
corrida e agilidade. O GC continuou com a rotina de treinos durante o mesmo período. Os grupos 
foram avaliados antes e após as 6 semanas. Para a captação dos intervalos R-R (ms), batimento 
a batimento, foi utilizado um monitor cardíaco da marca Polar® modelo RS800. A VFC foi analisa-
da no domínio do tempo e frequência utilizando-se o software Kubios HRV®. (CEP N°1.088.299).

Resultados
Apesar de um aumento em alguns índices como o RMSSD (pré= 56,87 ±33,66 e pós = 66,36 ± 
34.17), SD1 (pré = 40,11 ± 47,07 ± 24.13), HF m/s2 (pré= 1151 ± 1335 e pós=1645 ± 1338) e a po-
tência total em m/s2 (2721 ± 2480 e pós = 4048 ± 2304) no GT, não houve alterações significativas 
(p>0,05) quando comparados os achados intra-grupo e entre grupos em ambos os momentos.    

Discussão 
O exercício regular é capaz de promover adaptações autonômicas do controle cardiovascular, com 
destaque ao aumento da participação do sistema parassimpático sobre a modulação da frequência 
cardíaca em repouso, entretanto, essas adaptações parecem ser dependentes da modalidade 
de exercício realizada, 1,2, assim como, da duração do período de treinamento que no presente 
estudo foi de apenas seis semanas e pode ter sido insuficiente para promover essas adaptações.  
 
Conclusão
Seis semanas de TP combinado à sprints e treino de agilidade não foi eficaz para modificar a 
modulação autonômica da frequência cardíaca.  
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AJUSTES AUTONÔMICOS DA PRESSÃO ARTERIAL 
DIASTÓLICA DE DIABÉTICOS AO TESTE DE PREENSÃO 

MANUAL

(Autonomic adjustment of diastolic blood pressure in diabetics 
to handgrip test)

Pauline Romualdo Cogo1, Cristiano Sales da Silva2,3, Angélica Cristiane da Cruz2, Pedro Henrique 
Rodrigues4, Mariele Rodrigues Stuqui1, Robison José Quitério1,2

Laboratório de Biocomunicação, Exercício Físico e Modulação autonômica Cardíaca. Faculdade 
de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual Paulista - UNESP. Marília. SP. Brasil. 2. PPG De-
senvolvimento Humano e Tecnologias. Instituto de Biociências. Universidade Estadual Paulista 
- UNESP. Rio Claro. SP. Brasil. 3.Universidade Federal do Piauí – UFPI. Parnaíba. PI. 4.Univer-
sidade de Marília – UNIMAR. Marília. SP. Brasil

Agência Financiadora: FAPESP

Palavras chave: parassimpático, diabetes mellitus, sistema nervoso autônomo.

INTRODUÇÃO: A hiperglicemia, característica da diabetes tipo 2 (DM-2), pode promover disfunção 
do sistema nervoso autônomo (SNA)1,2 e tem sido verificado que com disfunção desse sistema 
contribui para alterações nos ajustes da pressão arterial3  Objetivo: investigar os ajustes autonô-
micos da pressão arterial diastólica (PAD) ao exercício isométrico em diabéticos .

METODOLOGIA: Doze adultos com DM-2 foram submetidos ao teste de preensão manual 
(handgrip) com intensidade de 30% da contração voluntária máxima durante 60 segundos (North 
Coasttm Hydraulic Hand Dynamometer). A pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram 
medidas antes e durante a execução do teste e a diferença PAD obtida no repouso e exercício 
foi utilizada para classificação da resposta autonômica: Normal ≥ 16 mmHg; limítrofe = 11 a 15 
mmHg; anormal ≤ 10 mmHg4. Os dados serão apresentados em valores médios e desvio padrão, 
em distribuição absoluta e percentual.

RESULTADOS: Idade (anos) = 58,8±9,7; Teste de 30%CVM (preensão manual): Normal = 1 (8%); 
Limítrofe = 2 (17%) e Anormal = 9 (75%).

DISCUSSÃO: Os resultados do presente estudo corroboram com os encontrados em estudo 
anterior5, que descrevem resposta anormal ao teste de preensão manual em diabéticos. Tal in-
formação é muito importante, visto que, o teste estudado aponta possíveis alterações no SNA 
simpático5 e trás implicações para as atividades de vida diária e prescrição de exercícios. Sabe 
se também que distúrbios no SNA contribuem para aumento no risco de morte cardiovascular 
em diabéticos tipo 26.

CONCLUSÃO: A grande maioria dos diabéticos apresentam alteração na resposta autonômica 
da PA durante o teste de preensão manual.
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AJUSTES AUTONÔMICOS DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 
DIABÉTICOS DURANTE A MANOBRA PARA ACENTUAR A 

ARRITMIA SINUSAL RESPIRATÓRIA 
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INTRODUÇÃO: A Diabetes Tipo 2 (DM-2) pode causar comprometimento neurocardíaco pa-
rassimpático em decorrência da hiperglicemia1,2. O teste denominado Manobra de Acentuação 
da Arritmia Sinusal Respiratória (MASR) é utilizado para verificação do possível acometimento 
autonômico vagal3. Objetivo: investigar a modulação autonômica da frequência cardíaca em dia-
béticos do tipo 2.

METODOLOGIA: CEP: 1106/2014.

Amostra: Foram registrados os intervalos R-R (ms) (Polar RS800) de 12 adultos diabéticos du-
rante um minuto de repouso, quatro minutos de MASR (seis ciclos respiratórios por minuto)4 e 
um minuto de recuperação na postura sentada. Foi calculada a diferença entre a média da FC 
no pico da expiração e a média da FC no pico da inspiração. Valores de referência: normal ≥ 15 
bpm; Limítrofe entre 11 e 14 bpm; Anormal ≤ 10 bpm4.

RESULTADOS: Idade (anos) = 58,8±9,7; Ocorrência absoluta e percentual em cada nível de 
classificação: Normal = 3 (25%); Limítrofe=3 (25%) e Anormal = 6 (50%).

DISCUSSÃO: Nossos resultados apontam uma menor eficiência de resposta a esta manobra em 
diabéticos demonstrando possível comprometimento parassimpático5,6. Estudo anterior apontou 
que o mau controle glicêmico está associado à menor resposta à MARS7. A informação encontrada 
é importante, pois, distúrbios no SNA contribuem para aumento no risco de morte cardiovascular 
em diabéticos tipo 2.

CONCLUSÃO: Diabéticos apresentam alta prevalência de alteração no componente parassim-
pático do SNA.
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ANÁLISE DESCRITIVA DA CAPACIDADE FUNCIONAL E 
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Introdução: A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune sistêmica e inflamatória das arti-
culações, principalmente das mãos e dos pés. Essas características levam a importante limitação 
funcional, perda da força de preensão manual (FP) e de pinça. O objetivo do presente estudo foi 
realizar uma análise descritiva da capacidade funcional e das forças de preensão manual e de 
pinças em mulheres com AR. 

Metodologia: Estudo transversal com amostra composta por 107 mulheres com AR em acom-
panhamento no Ambulatório de reumatologia da Faculdade de Medicina de Marília, avaliadas no 
período de setembro de 2015 a julho de 2016. Aprovação pelo Comitê de Ética da Instituição CAAE: 
45124815.8.0000.5413. As pacientes foram submetidas às seguintes avaliações: a) Disease Activity 
Score (DAS-28)para atividade da doença, b) Health Assessment Questionnaire (HAQ), c) Cochin 
Hand Functional Scale Questionnaire (CHFS) e d) Disability of arm, shoulder and hand (DASH) 
para capacidade funcional, e) dinamômetro Jamar® para FP e f) dinamômetro pinch gauge da 
marca B&L Engineering® para força de pinças bidigital (BI), tridigital (TR) e pulpolateral (PL). Foi 
realizada estatística descritiva e teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov.

Resultados: Foram observados médias de idade de 56,97(±10,57) anos, índice de massa corporal 
28,58(±5,83) kg/m2 e 63% brancas. A mediana da duração da doença foi de 10[5-16] anos e a 
atividade da doença foi em média moderada (3,03±1,35). O lado direito foi o dominante em 93,5% 
dos casos e cerca de 13,1% já haviam realizado infiltração em mãos e/ou punhos. Foi observada 
incapacidade funcional levea moderada conforme os valores HAQ 1,00[0,37-1,87], CFHS 10,00[2-
29] e DASH 20,83[8,33-45]. O valor médio das forças (kgf), foram FPD 15,91(±7,08), FPE 15,81 
(±7,21); BID 3,22(±1,40); BIE 3,12(±1,42); TRD 4,25(±1,74); TRE 4,25(±1,90); PLD 5,58(±2,00); 
PLE 5,24(±2,00).

Discussão: Os valores de FP encontrados neste estudo são cerca de 50% menores que o de 
mulheres saudáveis brasileiras, no estudo de Caporrino et al., cujos valores foram de 31,6 kgf à 
direita e 28,4 kgf à esquerda. Os valores também estão reduzidos em comparação aos apresen-
tados na metanálise de Bohannon et al., com 42 a 46% de diferença. As avaliações da capaci-
dade funcional e das forças de preensão devem ser feitas no contexto de reabilitação usando-se 
ferramentas de aplicação fácil, rápida e confiável, capazes de detectar diferenças entre antes e 
depois do tratamento.

Conclusão: Este estudo mostrou redução de FP e pinça em pacientes brasileiras com AR com 
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diferentes prejuízos na capacidade funcional e oferece parâmetros de referência para interpreta-
ção de medidas de força isométrica nesta população.

Agradecimentos: Setor de Coluna Vertebral, procedimentos e Reabilitação em reumatologia da 
Unifesp por ceder os aparelhos de dinamometria.
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EFEITOS DO TREINAMENTO AERÓBIO INTERVALADO 
SOBRE CONCENTRAÇÕES SÉRICAS DE ALANINA 
AMINOTRANSFERASE (AST) EM PACIENTES COM 

SÍNDROME METABÓLICA.

Effects of aerobic training on merger interval serum alanine ami-
notransferase (AST) in patients with metabolic syndrome

Lucas Hyan Costa Messias1, Rodolfo Augusto Travagin Miranda1, Stephanie Nogueira Linares1, 
Lais Manata Vanzella1, Carlos Ivan Mesa Castrillon1, Maria Paula Ferreira de Figueiredo1, Carlos 
Marcelo Pastre1, Jayme Netto Júnior1.

1 Departamento de Fisioterapia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho- Pre-
sidente Prudente.

Introdução: Considerada como principal contribuinte para o desenvolvimento de doenças crôni-
cas não transmissíveis, a inatividade física possui uma prevalência de 70% em grandes centros 
urbanos(1).  Dentre as doenças crônicas de grande impacto, a Síndrome Metabólica (Smet) des-
taca-se pela presença concomitante de fatores de risco cardiovasculares e diabetes tipo II. Além 
disso, nota-se nesta população alterações na concentração sérica de alanina aminotransferase, 
uma enzima hepática de dano celular relacionada ao diagnóstico de esteatose hepática. Por ou-
tro lado, sabe-se que o exercício físico regular, em específico o treinamento aeróbio, é um fator 
importante no tratamento e prevenção de desordens metabólicas(2)(3).

Objetivo: Analisar e comparar os efeitos do treinamento aeróbio intervalado (TAI) sobre concen-
trações séricas de Alanina Aminotransferase (ALT) em pacientes com Smet.

Métodos: A amostra foi composta por 12 participantes de ambos os sexos com idade entre 40 e 
60 anos, com diagnóstico de SMet de acordo com a International Diabetes Federation - IDF. Os 
participantes foram randomizados em dois grupos de 6 participantes: TAI e grupo controle (GC), o 
qual não realizou nenhum tipo de intervenção. O grupo TAI realizou um programa de treinamento 
três vezes por semana durante 16 semanas, totalizando 39 sessões. Vale ressaltar que 3 semanas 
(5ª, 11ª e 14ª) foram de caráter recuperativo, isto é, não houve treinamento. Análises sanguíneas 
pré e pós treinamento foram realizadas e mensuradas pelo método Cinético U.V-IFCC, demons-
trados em unidades por litro. Os dados em análise apresentaram distribuição normal por meio 
do teste de Kolmogorov-Smirnov, e utilizando-se test t de student dependente e independente na 
comparação intra e inter grupos, respectivamente.

Resultados: Apenas o grupo TAI apresentou diferença estatisticamente significante intra grupo 
[TAI (pré: 35.75 ± 13.40; pós: 26.43 ± 7.64); CG (pré: 30.46 ± 12.82; pós: 25.70 ± 9.60]. Não houve 
diferença entre grupos (P = 0.88).

Discussão: Embora o treinamento não tenha demonstrado diferença entre grupos, os resultados 
integram a literatura de maneira positiva, vista a escassez de estudos que abordam a temática 
treinamento, biomarcadores e desordens metabólicas. Além disso, o presente estudo não cor-
robora os achados de De Oliveira VN et al(4). ao realizarem 12 semanas de treinamento aeróbio 
em diabéticos tipo II e não observar diferenças após o período de intervenção (pré:15.90±5.16; 
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pós:15.18±3.81);

Conclusão: Conclui-se que 16 semanas de TAI foram efetivas em diminuir concentrações séri-
cas de ALT em indivíduos com Smet. 
 
Palavras-chave: Alanina Transaminase, Síndrome X metabólica, Diabetes Mellitus.
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CORRELAÇÃO ENTRE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE MULHERES COM 

ARTRITE REUMATOIDE

Correlation between assessment tools for functional capacity of 
women with rheumatoid arthritis
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Palavras Chave: artrite reumatoide; avaliação da deficiência.

Introdução: A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória sistêmica crônica e 
progressiva com acometimento predominante em mãos que pode levar a deformidades, diminuição 
de força muscular e grande prejuízo funcional. O objetivo do presente estudo foi correlacionar 3 
questionários de avaliação da funcionalidade aplicados em mulheres com AR.

Metodologia: Estudo transversal, com amostra composta por 107 mulheres com AR, acompa-
nhadas no Ambulatório de Reumatologia da Famema, entre o período de setembro de 2015 e 
julho de 2016. Às pacientes foram aplicados Health Assessment Questionnaire (HAQ), Disability 
of the arm, shoulder and hand (DASH) e Cochin Hand Functional Scale Questionnaire (CHFS). 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição CAAE: 45124815.0000.5413. Foi rea-
lizada estatística descritiva, teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e teste de correlação 
de Spearman, com significância de 5%. 

Resultados: A maioria da amostra era casada (64,5%), raça branca (50,5%), com dominância 
em mão direita (93,5%) e idade média de 56,97(±10,57) anos. Os valores de mediana (P25-P75) 
foram HAQ 1,00(0,37-1,87), CHFS 10,00(2-29) e DASH 20,83(8,33-45), o que caracteriza prejuízo 
leve a moderado da capacidade funcional. Foram encontradas correlações fortes e significantes 
entre os instrumentos de avaliação funcional HAQ e DASH (0,816, p<0,000), HAQ e CHFS (0,735, 
p<0,000) e DASH e CHFS (0,790, p<0,000).

Discussão: A avaliação de atividades de vida diária e pessoal pelo HAQ mostrou forte correlação 
com o teste DASH, construído para avaliar pacientes com problemas em membros superiores, e 
com o CHFS, elaborado para medir a capacidade funcional da mão. Isso confirma o papel fun-
damental de mãos e dedo na funcionalidade.
Conclusão: A capacidade funcional de mulheres com AR avaliadas pelos instrumentos HAQ, DASH 
e CHFS oferecem resultados semelhantes.

Agradecimentos: Setor de Coluna Vertebral, Procedimentos e Reabilitação em Reumatologia a 
Unifesp por ceder os aparelhos de dinamometria.
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FATOR DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO 
NEUROPSICOMOTOR: CRANIOESTENOSE

Risk factor for Neuropsychomotor developmental:
craniosynostosis
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Palavras-chave: prematuridade, cranioestenose, intervenção precoce.

Introdução: A prematuridade é ocasionada por motivos multifatoriais e influi diretamente na 
dinâmica familiar e no processo de intervenção¹. É designado prematuro, o recém-nascido que 
nasce antes da 37ª semana de gestação, o que leva a interrupção normativa do desenvolvimen-
to fetal e que também, se estende após o nascimento². Neste sentido, uma avaliação holística 
em crianças prematuras se faz necessário, o que inclui a fontanela³. Logo, apreciar a fontanela 
e suas possíveis alterações surte como pressuposto avaliativo antecipatório de comorbidades. 
Entretanto, apesar da semiologia clínica inerente às crianças ser complexa, este aspecto deve 
ser bem delimitado. Baseada nesta vertente, o objetivo deste estudo foi avaliar a fontanela de 
prematuros que procuraram um serviço de fisioterapia.

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa transversal e de caráter quantitativa. Participaram deste 
estudo 26 crianças (15 meninos e 11 meninas) com média de idade de 6,53±3,67 meses atendi-
dos no Laboratório de Psicomotricidade e do Centro de Estudos e Atendimentos em Fisioterapia 
e Reabilitação da Universidade Estadual Paulista (FCT/UNESP) de Presidente Prudente/SP. Os 
responsáveis pelas crianças assinaram a participação dos menores por meio do Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da universidade su-
pracitada, cujo protocolo é nº 644.408. Os participantes, inicialmente, eram submetidos ao exame 
físico por um profissional de Neuropediatria capacitado para tal avaliação, e se este identificasse 
qualquer suspeita da cranioestenose, o avaliado era encaminhado para o exame de imagem. A 
confirmação foi procedida pelo laudo médico.

Resultados: Dentre a população analisada, 6 participantes (23,07%) apresentaram fechamento 
prematuro da fontanela, onde estes continham média de idade de 23,83±12,49 meses e idade 
gestacional de 32,33±4,67 meses.

Discussão: A cranioestenose ou craniossinostose prematura tem suma relevância nos primeiros 
meses de vida, pois este compreende um período de evolução crescente do encéfalo4, embora 
na literatura nacional este seja um assunto pouco explorado5 é primordial a intervenção precoce, 
além de disponibilizar recursos para os pais dessas crianças6. Este pensamento vai de encontro 
com os achados nesta pesquisa, uma vez que, estas crianças são estimuladas por uma equipe 
multidisciplinar e os pais são orientados a seguirem recomendações que impulsionam o desen-
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volvimento de seus filhos.

Conclusão: Conclui-se que a intervenção precoce frente a um atendimento entre as especiali-
dades, surge como proposta fundamental às crianças com cranioestenose e consequentemente 
nos desvios de seus desenvolvimentos neuropsicomotores. Espera-se, também, novos estudos 
que abordem e elucidem este assunto proposto.
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AJUSTES DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA E DA 
FREQUÊNCIA CARDÍACA DE CRIANÇAS OBESAS AO 

TESTE DE MUDANÇA POSTURAL ATIVA

Blood pressure systolic adjustments and heart rate of obese chil-
dren to change postural active test
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Palavras chave: pressão arterial, frequência cardíaca, obesidade infantil.

Introdução: A mudança da posição supina para a posição ortostática gera uma modificação da 
atividade reflexa autonômica com o propósito de manter a pressão arterial dentro de interva-
lo adequado à homeostase1. Através, principalmente, do barorreflexo arterial, ocorre ativação 
simpática e inibição vagal, desencadeando aumento da frequência cardíaca (FC)2,3. Portanto, a 
Manobra Postural Ativa (MPA) tem como importância clínica a detecção de alguns tipos de res-
postas anormais ao estresse ortostático e relacionadas à hipotensão postural4, e outras altera-
ções autonômicas5. Tanto em repouso em supino, quanto na mudança e permanência na posição 
bípede, a FC das crianças obesas apresenta-se maior quando comparada às eutróficas6. Diante 
destas considerações, o presente estudo poderá produzir conhecimentos úteis na investigação 
dos efeitos crônicos da obesidade sobre a manobra postural ativa de crianças obesas. O objetivo 
do estudo foi investigar os ajustes da pressão arterial sistólica (PAS) e FC de repouso em supino 
e ortostatismo em crianças obesas e eutróficas.

Metodologia: Aprovado pelo Comitê de Ética (CEP 1114/2014); avaliados 46 escolares de Marília/
SP, de sete a doze anos de idade, que não faziam uso de medicamentos regularmente, dividi-
dos igualmente nos grupos e eutróficos6. O procedimento experimental foi realizado no período 
vespertino. Após permanecer em repouso em supino, por quinze minutos, o indivíduo ficou em 
pé ativamente e permaneceu assim por mais cinco minutos. A PA foi medida em supino e entre 
90o e 120o segundos na postura em pé e calculada a diferença entre os dois valores de PAS. Os 
intervalos RR e a FC foram registrados continuamente (Cardiofrequencímetro Polar S810) e cal-
culada a diferença entre a média do iRR em supino e o menor iRR entre o 5º e o 20º batimentos 
obtidos na postura em pé. 

Resultados: dados dos grupos eutróficos e obesos, respectivamente: idade (meses) =122,1+15,4 
e 120,8+13,6; Variação da FC= 45,4± 6,7 e 37,0± 16,2 (p>0,05). Variação da PAS: 5,6 ±9,3 e 6,3 
± 6,6 (p>0,05). 

Discussão: A MPA promove estimulação autonômica, estimulando o aumento da FC e da PA6,7. 
Porém, os dados do presente estudo indicam que esses mecanismos autonômicos não estão 
alterados em crianças e adolescentes obesos. 
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Conclusão: crianças e adolescentes obesos não apresentam alterações nos ajustes da FC e da 
PAS durante MPA.
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INTENSIDADE DE ESFORÇO NA REABILITAÇÃO 
CARDÍACA COM APLICAÇÃO DE REALIDADE VIRTUAL
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cation

Maiara Almeida Aldá1, Angélica Bologna Raposo1, João Pedro Lucas Neves Silva1, Bianca Pinhal 
Galindo1, Márcia Rodrigues Costa Franco2, Renata Aparecida de Oliveira Lima1, Luiz Carlos Mar-
ques Vanderlei2, Ana Paula Coelho Freire1, Robson Augusto Siscoutto1, Francis Lopes Pacagnelli1

Faculdade de Fisioterapia. Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE. Presidente Prudente. 
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Brasil

Palavras-chave: Terapia de Exposição à Realidade Virtual. Modalidades de Fisioterapia. Doenças 
Cardiovasculares. 

INTRODUÇÃO: Muitos sobrevivem a doenças cardiovasculares, comprovando-se a necessidade 
de uma intervenção adequada. No atual contexto tecnológico, recursos terapêuticos têm sido ad-
juvantes à reabilitação, tal como a Realidade Virtual (RV). Porém sua eficácia depende do ganho 
de condicionamento aeróbico através da manutenção de uma intensidade de esforço ideal. 

OBJETIVO: Analisar a manutenção da intensidade do exercício através da frequência cardíaca 
(FC) na reabilitação cardiovascular fisioterapêutica com aplicação da RV.

MÉTODOS: Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE:51960515.1.0000.5515), 
no qual foram avaliados 10 indivíduos de ambos sexos, em 12 sessões de fisioterapia com dura-
ção de 50 minutos. A RV foi implementada por meio do Xbox 360® com Kinect™, com uso dos 
jogos YourShape™ e Just Dance™. Durante a sessão, a FC foi mensurada a cada 10 minutos e 
comparada à FC de treinamento calculada através da fórmula de Karvonen.

RESULTADOS: Durante as sessões 3,3±8,02% atingiu a FC de treinamento nos 5 momen-
tos; 11,5±13,63% atingiu em 4 momentos da sessão; 14,7±15,44% atingiu em 3 momentos; 
22,3±16,64% atingiu em 2 momentos; 19,6±15,15% atingiu em apenas 1 momento; e 26,5±24% 
não atingiu a FC de treinamento em nenhum momento da terapia.

DISCUSSÃO: A reabilitação cardiovascular compreende a prescrição de exercício aeróbico con-
tínuo que eleve e mantenha a FC na intensidade ideal, o que não foi observado na terapia. 

CONCLUSÃO: A RV pode ser aplicada a cardiopatas, desde que haja manutenção da intensidade 
de esforço para não comprometer a eficácia do tratamento.
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PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO METABÓLICOS 
PARA DOENÇA CARDIOCIRCULATÓRIO EM CRIANÇAS 

OBESAS

Risk factors prevalence in obese children
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Palavras chave: obesidade; infarto do miocárdio; fatores de risco. 

Introdução: O excesso de gordura corporal, principalmente abdominal altera o perfil lipídico, 
pressão arterial e pode causar hiperinsulinemia, as quais podem aumentar a probabilidade de 
eventos cardiovasculares1,2. A obesidade é um fator de risco que desencadeia dislipidemia, ou 
seja, gera um aumento da lipoproteína LDL-c, triglicerídeos e diminuição do HDL-c3. Assim tanto 
a obesidade quanto os fatores associados a obesidade devem ser identificados e tratados preco-
cemente para diminuir os agravos a saúde do indivíduo4. O objetivo desse estudo é investigar a 
prevalência de fatores de risco cardiovasculares em escolares obesos do município de Marília/SP.

Metodologia: CEP: 1114/2014; foram avaliadas 67 crianças obesas5 de Marília/SP, de sete a 
doze anos de idade, que não faziam uso de medicamentos. Exames laboratoriais (12h jejum) e 
respectivos valores considerados como alterados: triglicérides (TG ≥ 130 mg/dL), colesterol total 
(CT≥ 170 mg/dL), lipoproteína de alta densidade colesterol (HDL-C <45 mg/dL), a lipoproteína de 
baixa densidade colesterol (LDL-C: ≥ 130 mg/dl) e glicemia (≥ 100 mg/dL). Ocorrência de fatores 
alterados será apresentada de forma descritiva (percentual).

Resultados: Idade: 7 a 12 anos; TG = 27 %; CT = 52%; HDL = 64%; LDL-C = 25 %; glicemia = 6%.

Discussão: Muitas comorbidades associadas à obesidade, que se pensava serem aplicáveis 
somente aos adultos, são agora vistas com frequência cada vez maior em crianças. O tecido adi-
poso produz numerosos hormônios e citocinas que possuem um importante papel na patogênese 
e desenvolvimento de complicações da obesidade, tanto em adultos, quanto em crianças6. No 
presente estudo, por ordem de ocorrência, os fatores alterados encontrados foram HDL-C, CT, 
TG, LDL-C e glicemia. Segundo a literatura7 os dados mais prevalentes são HDL-c e triglicérides. 
Sabe-se que as crianças são mais vulneráveis a um conjunto único de problemas relacionados 
à obesidade porque seus organismos estão em processo de crescimento e desenvolvimento8. 

Conclusão: Crianças e adolescentes obesos apresentam altas prevalências de fatores de risco 
metabólicos para doenças cardiocirculatórias, são que as duas alterações mais prevalentes são 
baixo HDL-c e hipercoleterolemia. 
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INFLUÊNCIA DA DUPLA TAREFA COTIDIANA SOBRE 
A LARGURA DE PASSO DE IDOSOS COM DOENÇA DE 

PARKINSON

Influence of everyday dual task on step width of elderly with 
Parkinson’s Disease

Carolina Favarin Soares1, Patrícia de Aguiar Yamada1, Késia Maísa do Amaral1, Aline Prieto de 
Barros Silveira1, Flávia Roberta Faganello-Navega2
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Palavras-chaves: doença de Parkinson, cinemática, atividade dupla.

A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa e crônica, a qual apresenta entre 
os principais prejuízos motores, alterações posturais e da marcha1. Estudos têm demonstrado 
a incapacidade de indivíduos com DP em realizar atividades de dupla tarefa, devido à falha no 
controle dos movimentos automáticos, podendo resultar em alterações no padrão da marcha, 
predispondo-os a um maior risco de quedas2. Entretanto, situações de risco parecem ser mais 
bem identificadas durante condições que melhor representam as atividades diárias do indivíduo, 
uma vez que trata-se de tarefas que estes estão expostos constantemente3. Deste modo, o pre-
sente estudo teve por objetivo verificar a influência da dupla tarefa cotidiana sobre a largura de 
passo de idosos com DP. Participaram do estudo 20 indivíduos de ambos os sexos, com idades 
entre 60 e 80 anos, os quais foram distribuídos em grupo controle, constituído de idosos sem 
alterações neurológicas (GC, n=10) e grupo com DP (GDP, n=10), constituído de idosos com 
diagnóstico médico de DP. A avaliação da largura de passo foi realizada pelo sistema GAITRite® 
durante três diferentes condições: marcha sem dupla tarefa, marcha carregando sacolas com 
peso e marcha falando ao celular. (CEP- 1.299.720). Para análise estatística foi aplicado o teste 
Anova Two-Way Medidas Repetidas com post Hoc de Bonferroni, considerando p<0,05. O GDP 
apresentou aumento significativo da largura de passo durante a condição de marcha falando ao 
celular em relação à marcha normal (p= 0,019). Ambos os grupos apresentaram redução desta 
variável durante a marcha carregando sacolas com peso, porém tal redução apenas foi signifi-
cativa no GDP (p= 0,001). O aumento da largura de passo durante a marcha falando ao celular 
demonstra que tal condição gera maior instabilidade em idosos com DP, uma vez que o aumento 
da largura de passo indica redução de equilíbrio durante a marcha, decorrente de uma instabili-
dade médio-lateral4. A redução da largura de passo em ambos os grupos pode ser explicada pelo 
tipo da tarefa realizada, a qual inclui segurar duas sacolas ao lado do corpo, o que possivelmente 
limita a abdução dos membros inferiores. No entanto, a redução significativa apenas no GDP su-
gere uma incapacidade de modular a largura de passo, indicando que estes se apresentam mais 
instáveis e sob maior risco de quedas quando expostos a este tipo de tarefa5. Portanto, a dupla 
tarefa cotidiana é capaz de influenciar a largura de passo em idosos com DP.
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FUNÇÃO SENSÓRIO-MOTORA E COORDENAÇÃO NA 
HEMIPARESIA
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Palavras-chave: acidente vascular cerebral, paresia, destreza motora.

INTRODUÇÃO: Após o Acidente Vascular Encefálico (AVE) o indivíduo apresenta perdas nos do-
mínios físicos, cognitivos e/ou comportamental1. Deste modo, o objetivo desse estudo foi verificar 
a função sensório-motora e coordenação de indivíduos com hemiparesia

MÉTODOS: Estudo transversal (n° de CAAE 51844115.5.0000.5515), no qual foram avaliados 
37 indivíduos com hemiparesia por AVE, pela Escala de Fugl Meyer (EFM)2 e Lower Extremity 
Motor Coordination Test (LEMOCOT)3. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão.

RESULTADOS: Foi verificado baixa pontuação na EFM (percentual de recuperação de 
76,37±17,61%) e déficit da coordenação de ambos os lados do corpo pelo LEMOCOT (média de 
acertos do lado não parético: 25,46±10,97, com média do valor predito de 33,56±5,16; média de 
acertos do lado parético: 12,11±9,57, com valor predito de 31,72±4,67).

DISCUSSÃO: Nesse estudo, foi verificado baixa pontuação na EFM e déficit em todos os domí-
nios da escala. Estes achados, corroboram com o estudo de Teles et al.4, que utilizaram o mesmo 
instrumento, e também verificaram déficit da função sensório-motora. Além disso, neste estudo 
foi observado o déficit da coordenação de membros inferiores de ambos os lados do corpo, cer-
tificando que o AVE, pode prejudicar globalmente o indivíduo, com comprometimento da marcha 
e na realização das atividades de vida diária.

CONCLUSÃO: Os indivíduos com hemiparesia avaliados, apresentaram déficit da função sensó-
rio-motora e da coordenação de membros inferiores, de ambos os lados do corpo. 
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EXERCÍCIO AERÓBIO E DENSIDADE MINERAL ÓSSEA 
EM PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM 

HEMODIÁLISE

Aerobic exercise and bone density in patients with chronic kid-
ney disease in hemodialysis
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Palavras-Chave: Doença Renal Crônica; Exercício; Densidade Óssea.

Introdução: A doença renal crônica (DRC) se caracteriza pela destruição progressiva de néfrons1. 
Em estágio dialítico apresenta várias manifestações sistêmicas, entre elas a perda da densidade 
mineral óssea (DMO)2. A literatura demonstra que diferentes protocolos de exercícios têm sido 
testados nos pacientes em hemodiálise, porém não há consenso sobre qual a melhor modalidade 
a ser recomendada3. O objetivo desse estudo foi verificar o efeito de 12 semanas de exercício 
aeróbio na DMO de doentes renais crônicos em hemodiálise.

Métodos: O presente estudo experimental e prospectivo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, processo: 02564112.2.0000.5423. Foram incluídos neste trabalho indivíduos voluntários 
adultos, com doença renal crônica e em hemodiálise há pelo menos três meses, independente 
do sexo ou idade. O exercício aeróbio foi realizado nas primeiras duas horas da sessão de he-
modiálise, três vezes na semana, com um ciclo ergômetro portátil, com duração de 12 semanas. 
Para avaliação da DMO, foi realizado o método da técnica de absorciometria de raio-x de dupla 
energia, mais conhecido como DEXA.

Resultados: Fizeram parte da amostra três mulheres (50%) e três homens (50%), com idade 
média de 54,83±16,87 anos e tempo de hemodiálise de 34,33±39,48 meses. Entre os momentos 
pré e pós exercícios observou-se aumento do T-score em 4 indivíduos, sendo que em 1 indivíduo 
não apresentou alteração e em outro houve diminuição, com tendência de melhora da média geral.

Discussão: Segundo Marchand4, a atividade física aeróbia, quando vigorosa, exerce um estímulo 
mecânico favorável sobre os ossos, sendo eficiente no aumento da densidade mineral óssea total, 
principalmente ao nível trocantérico. Porém, o American College of Sports Medicine5 recomenda 
como prescrição de exercício para auxiliar a preservar a saúde óssea durante fase adulta, ati-
vidades que tenham resistência e saltos com intensidade que variam de moderada a alta, duas 
a três vezes por semana. Como limitações desse estudo, apontamos o tamanho reduzido da 
amostra e ausência de um grupo controle. Ainda poderiam ter sido testadas outras modalidades 
de exercício, como o resistido. Sugerimos para estudos futuros, verificar a associação do nível de 
atividade física e a DMO em renais crônicos após intervenção com exercício aeróbio, e avaliar o 
impacto dos exercícios no metabolismo ósseo por meio de marcadores bioquímicos.

Conclusão: O presente estudo verificou que houve tendência para melhora na DMO nos doentes 
renais crônicos em hemodiálise com 12 semanas de exercício aeróbio.
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EFEITOS DO TREINAMENTO AERÓBIO INTERVALADO NA 
APTIDÃO FÍSICA EM PARTICIPANTES COM SÍNDROME 
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pants with Metabolic Syndrome
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Introdução: O termo síndrome metabólica (SM) corresponde a um conjunto de fatores de risco 
para doenças cardiovasculares, são eles: circunferência abdominal >90 cm em homens e >80 
cm em mulheres, hiperglicemia em jejum >100 mg/dL, pressão arterial elevada (sistólica:  >130 
mmHg e diastólica  >85 mmHg), diminuição de HDL-c(<40 mg/dL homens, <50 mg/dL mulheres), 
triglicerídeos >150 mg/dL.1 Sabe-se que a população com SM possui uma diminuição da capaci-
dade funcional2 que está relacionada ao envelhecimento e outras doenças crônicas3,4, portanto 
o objetivo do estudo é verificar os efeitos do treinamento aeróbio intervalado na aptidão física de 
participantes com SM.

Métodos: O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, registro 48288415.2.0000.5402. 
Amostra composta por 20 voluntários de ambos os sexos que foram diagnosticados com SM, 
randomizados em grupo controle (GC) e treinamento aeróbio intervalado (TAI), o TAI consiste 
em um treinamento com 16 semanas de duração sendo 3 recuperativas. Fase adaptativa: 1ª à 5ª 
semana (20%-39% da frequência cardíaca reserva (FCR)), Fase Intermediária: 6ª à 9ª semana 
(40%-59% da FCR) e a fase avançada: 10ª à 13ª semana (60%-90% FCR). Nos momentos pré 
e pós intervenção, os grupos realizaram testes que avaliaram a aptidão física2: agilidade e equilí-
brio dinâmico (AGIL), coordenação (COO), flexibilidade (FLEX), resistência de força de membros 
superiores (RESIFORMS), capacidade aeróbia e habilidade de andar (CA) e teste de caminhada 
de 6 minutos5. Análise estatística: teste de normalidade Kolmogorov-smirnov, test t de student 
dependente e independente foram analisados no software SPSS.

Resultados: Não houve diferença estatística significante entre os grupos, porém houve uma 
melhora significativa estatisticamente no grupo TAI para COO, RESISFORMS e AGIL no período 
pós-intervenção.

Discussão: Segundo resultados podemos verificar que o treinamento aeróbio intervalado, espe-
cialmente em alta intensidade tem benefícios sobre a aptidão física, esses desfechos estão em 
linha com o estudo de Vieira et al2 que diz também que a avaliação funcional ajuda a determinar o 
declínio da aptidão física de pessoas com SM, encorajando, assim, intervenções com a aplicação 
de exercícios físicos. O baixo número da amostra pode ser um fator limitante para a pesquisa. 

Conclusão: Não houve diferença estatística entre os grupos nas variáveis de aptidão física, porém 
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houve melhora significante nas variáveis COO, RESISFORMS e AGIL do grupo TAI.
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PREVALÊNCIA DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS 
EM ATLETAS RECREACIONAIS

Victor Hugo Nascimento¹, Jefferson Marinho de Souza², Luiz Felipe Marques Novaes³, Marcos 
Vinicius Vadette Lopes4, Weber Gutemberg Alves de Oliveira5

Universidade do Oeste Paulista–UNOESTE. Presidente Prudente. SP. Brasil.

Palavras-chaves: prevalência; lesões; futebol.

O futebol, esporte popular no Brasil, tem como características o contato físico, explosão e movi-
mentos rápidos, impulsão, aceleração e desaceleração, mudança constante e rápida de direção, 
sustentando assim a afirmação de que como outros esportes coletivos, existe uma susceptibilidade 
aumentada a lesões (1,2). A prática de jogos ou atividades recreativas, é de imensa importância 
para um envelhecimento saudável (3,4), entretanto, a prática do esporte já na fase adulta e de 
forma recreacional, pode aumentar ainda mais o risco de lesões (5). O estudo transversal des-
critivo incluiu 122 homens, por meio da aplicação de questionários para participantes com idade 
superior a 45 anos que praticam de futebol. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa proto-
colo n°3043. Constatou a média de idade em 53,85±6,90 anos. No total diante as analise, foram 
encontradas 159 lesões, representando 55,97% lesões articulares e 31,44% lesões musculares. 
Os subtipos de lesões por estiramento, com 48 casos, e ruptura, com 57 casos. De acordo com 
localidade da estrutura corpórea, as lesões ocorreram em sua maioria nos membros inferiores 
com uma diferença do joelho para os demais locais, com 68 relatos. O presente estudo corrobora 
com pesquisas anteriores (1), quando identificado prevalência de lesões em membros inferiores. 
Conclui-se que, existe alta prevalência de lesões em atletas recreacionais na faixa etária analisada. 
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EFEITO AGUDO DA HIDROTERAPIA NA VARIABILIDADE 
DA FRENQUÊNCIA CARDÍACA EM MULHERES 

MENOUPAUSADAS COM RISCO CARDIOVASCULAR

Elaine A. Honda1, Priscila F. Correia1, Ana Paula C.F. Freire1,3, Ana Clara C.R. Gonçalves2,3, Maria 
Tereza A. Prado1,2, Gabriela A. P. Lopes1

E-mail:  elaine.a.honda@gmail.com

Instituições: 1Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente/SP, Brasil, 2Faculdade de Me-
dicina do ABC, Santo André/SP, Brasil, 3Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/
SP, Presidente Prudente, Brasil.

INTRODUÇÃO: A menopausa é uma fase biológica da vida da mulher onde ocorre a diminuição 
fisiológica da função ovariana e alterações endócrinas, somáticas e psíquicas. A hidroterapia é 
um recurso fisioterapêutico empregado para controlar a efeito das mudanças funcionais cardíacas 
decorrentes da menopausa.

OBJETIVOS: Investigar o efeito agudo da hidroterapia na variabilidade da frequência cardíaca 
(VFC) em mulheres menopausadas com riscos cardiovasculares.

MÉTODO: Estudo transversal que avaliou a variabilidade da frequência cardíaca pelos índices no 
domínio da frequência de 6 mulheres menopausadas, com média de idade de 69,16±7,44 anos, 
antes e após uma sessão de hidroterapia com duração de 40 minutos. Os dados inicias e finais 
da VFC foram comparados por meio do teste t pareado.

RESULTADOS: Não houve diferença significativa no comportamento da frequência cardíaca 
(p=0,8176), PAS (p=0,6109) e PAD (p=0,363) quando comparado antes e após intervenção. 
Quanto à variabilidade da frequência cardíaca, não foram observadas alterações significativas 
nos índices do domínio de frequência LF (p=0,556) que representa atividade predominantemente 
simpática e HF (p=0,556) que representa atividade parassimpática.

DISCUSSÃO: Acredita-se que este fato possa estar relacionado com as características do exer-
cício prescrito, intensidade e duração.

CONCLUSÃO: Conclui-se que o exercício realizado em água não promoveu comportamentos 
inadequados das variáveis cardiovasculares e dos índices da VFC. O período de recuperação 
foi suficiente para os parâmetros retornarem à condição de repouso, assegurando uma atividade 
segura a uma população que apresenta risco cardiovasculares.
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TERAPIA COMBINADA NO TRATAMENTO DERMATO 
FUNCIONAL DE GORDURA LOCALIZADA NO PÓS-PARTO: 

RELATO DE CASO

Combination Therapy in Functional Dermatological Treatment of 
Localized Fat Postpartum: report of case

Gabriele de Santana Silva1, Fernanda Fogaça da Silva1, Gabriela Andrade Piemonte Lopes1, 
Bruna Corral Garcia de Araújo1
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Presidente Prudente. SP. Brasil

Palavras-chave: Gordura. Período pós-parto. Terapia Combinada.

Introdução: A gordura localizada causada pela gravidez é uma das reclamações mais comuns 
relatadas pelas mulheres que procuram a Fisioterapia Dermato-Funcional.1 Existem tratamentos 
para combatê-la, como a Terapia Combinada Heccus®IBRAMED, que alia um ultrassom á uma 
corrente polarizada, estimulando a lipólise, a contração muscular e o sistema linfático.2 Este estudo 
visou informar mulheres sobre um tratamento de gordura localizada, e pela terapia combinada 
ser um tratamento escasso na literatura. O objetivo foi avaliar a eficácia da Terapia Combinada 
no tratamento da gordura localizada na região abdominal de mulheres no período pós-parto.

Metodologia: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob protocolo 
n°51939115.0.0000.5515 e a coleta de dados foi feita após assinatura do Termo de Consentimen-
to Livre e Esclarecido das voluntárias, sob Resolução 466/2012. Foi incluída uma mulher, de 25 
anos, sedentária, que apresentava gordura localizada abdominal, com dois meses de pós-parto.  
Para a coleta de dados foi utilizada a Ficha de Anamnese Corporal CK®, medidas de perimetria3 

e adipometria4, Bioimpedância3, Índice de Massa Corporal (IMC)3 e fotografia. A participante foi 
submetida a 12 sessões; e o tratamento utilizado foi a Terapia Combinada Heccus®. 2 

Resultados: Houve redução em todos os itens avaliados. No registro fotográfico não houve di-
ferença significante.

Discussão: Neste estudo foi observada redução dos parâmetros avaliados. Sant’ana (2010)5 
realizou uma busca de achados científicos para a utilização combinada de ultrassom e corren-
te terapêutica no tratamento da gordura localizada e celulite por meio de revisão bibliográfica. 
Concluindo que tais estudos asseguram a utilidade da Terapia Combinada Heccus® em todas as 
formas de tratamento, mostrando sua eficácia na gordura localizada.5 O presente estudo corro-
bora com o achado apresentado. Uma das limitações desse estudo é a pequena amostra. Seria 
interessante realizar novos estudos com uma amostra maior para melhor eficácia no tratamento, 
também porque percebe-se escassez de estudos na literatura utilizando a Terapia Combinada na 
redução de gordura localizada.

Conclusão: Conclui-se que a Terapia Combinada Heccus® foi eficaz na redução de gordura 
localizada da região abdominal de uma mulher que está no período pós-parto.

Agradecimentos: Agradeço a todos que contribuíram no decorrer desta jornada: A Deus, a quem 
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AVALIAÇÃO DA PERDA DE URINA EM GESTANTES 
SUBMETIDAS A HIDROTERAPIA

Avaliation of urine loss in pregnants submitted to hidrotherapy
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Palavras-chave: Gestantes. Distúrbios do Assoalho Pélvico.  Hidroterapia.

Introdução: O parto vaginal e a gestação são fatores considerados de grande predisposição 
para o surgimento de disfunções dos músculos do assoalho pélvico, sendo a mais decorrente a 
incontinência urinaria, o que em grande maioria afeta a qualidade de vida das gestantes negati-
vamente. O estudo teve como objetivo avaliar a perda de urina durante a gestação de mulheres 
submetidas a hidroterapia.

Metodologia: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) (CAAE: 
53192916.0.0000.5515.), sendo esta uma Unidade Coparticipante junto ao projeto de pesquisa 
(CAAE: 40418215.8.0000.5411).  O estudo foi composto por um grupo, com 7 gestantes, entre 
a 19ª e 31ª semana gestacional, acima de 18 anos de idade, os instrumentos utilizados foram 
Urinary Incontinence Severity Index – ISI e International Consultation on Incontinence Question-
naire – Short Form (ICIQ-SF). O tratamento hidroterápico foi composto em média por 8 sessões, 
50 minutos cada, duas vezes semanais e realizadas na piscina terapêutica. A normalidade dos 
dados foi avaliada pelo teste Kolmogorov-Smirnov e sendo não paramétricos, os valores pré e 
pós-tratamento, foi utilizado o teste de Wilcoxon. Para a análise de correlação foi utilizado o tes-
te de Pearson para dados normais e o teste de Spearman para dados não normais. O valor de 
significância utilizado foi de p<0,05.

Resultados: O presente estudo apontou que não houve diferença significante quando compara-
do a avaliação inicial e a final nas variáveis analisadas. Todavia observou-se diferenças quando 
avaliadas individualmente a perda de urina.

Discussão: Alguns autores observaram alterações fisiológicas no MAP em gestantes primigestas 
do ponto de vista mecânico, como o tamanho e o peso do útero e o seu conteúdo gerando um 
aumento da pressão sobre a bexiga, ocasionando a diminuição da capacidade vesical. Sobre o 
período gestacional, é encontrado na literatura prevalências para o desenvolvimento de inconti-
nência urinária de aproximadamente 15% no 1º trimestre, evoluindo para 35% no 2º trimestre e 
40% no 3º trimestre. Apesar do presente estudo não apresentar significância estatística, pode-se 
observar que o tratamento hidroterápico associado ao fortalecimento do MAP é algo benéfico no 
tratamento da IU, observando-se uma melhora clínica. Conclusão: Concluímos que o tratamento 
hidroterápico é eficaz na prevenção e tratamento das disfunções do assoalho pélvico durante a 
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gestação.
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PILATES NA FORÇA MUSCULAR E FLEXIBILIDADE DE 
UNIVERSITÁRIOS

Pilates in muscle strength and flexibility in college students
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Palavras-chave: Flexibilidade, Força muscular.

Introdução: Estilo de vida sedentário apresenta-se forte no dia a dia de jovens, principalmente em 
universitários1. Como Pilates proporciona benefícios na flexibilidade, na endurance e resistência 
abdominal2, e atualmente é um método popular, este pode ser um meio atrativo para a prática de 
exercício físico. Objetivo: analisar a eficácia do método Pilates na flexibilidade e força muscular 
em universitários não praticantes de atividade física.

Metodologia: Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 51843215.8.0000.5515), 
no qual participaram 5 universitários não praticantes de atividade física com idade média de 
19,66±2,09 anos, que realizaram exercícios do Pilates3 duas vezes semanais, durante 45 minutos 
(32 sessões). Para avaliação antes a após intervenção foi mensurada a flexibilidade pelo teste 
banco de Wells e para força abdominal teste abdominal de 1 minuto e teste de prancha. 

Resultados: Verificaram-se melhora significativa da força abdominal após intervenção no teste 
abdominal (p=0,0355) e no teste de prancha (p=0,0355), já na flexibilidade houve melhora, porém 
sem significância estatística (p=0,0585).

Discussão: Estudos apresentam melhora significativa na flexibilidade e na força muscular ab-
dominal2. Embora neste estudo seja observado melhora significativa apenas da força abdominal, 
na flexibilidade também houve um aumento. Fator importante verificado no presente estudo foi a 
conclusão de toda a intervenção de poucos universitários, demonstrando uma difícil adesão desse 
público, provavelmente por ainda não ter experimentado dos efeitos deletérios da inatividade física.

Conclusão: O método Pilates é eficaz para produzir melhora da força abdominal de universitários, 
não sendo conclusiva a aparente melhora na flexibilidade.
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR, RESPOSTA AO 
EXERCÍCIO E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTE COM 

SÍNDROME DE KARTAGENER – RELATO DE CASO

Pulmonary function assessment, response to exercise and quali-
ty of life in patient with Kartagener’s syndrome – Case Report
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Palavras-Chave:. Terapia Respiratória; Terapia por Exercício; Síndrome de Kartagener. 

Resumo

Introdução: A Síndrome de Kartagener é uma doença autossômica recessiva rara, caracterizada 
por Sittus Inversus e discinesia ciliar1. O portador desta enfermidade poderá apresentar sinusite 
e bronquiectasia2,3. Desse modo, o objetivo deste estudo é avaliar a função pulmonar, a resposta 
ao exercício e a qualidade de vida após sessões de fisioterapia em uma paciente com diagnostico 
clínico de Síndrome de Kartagener.

Métodos: O estudo foi realizado na clínica de FIB e aprovado pelo Comitê de Ética da FIB com o 
número de protocolo: 54031216.7.0000.5423. Foi estudado um indivíduo do sexo feminino, por-
tador de Síndrome de Kartagener, com idade de 43 anos. O protocolo fisioterapêutico constou de 
20 sessões, duas vezes por semana, por meio de exercícios resistidos para membros superiores 
e inferiores, exercícios aeróbios, cinesioterapia respiratória e manobras de higiene brônquica. As 
variáveis observadas pré e pós intervenção fisioterapêutica foram, força muscular respiratória 
(PImáx e PEmáx), prova de função pulmonar (espirometria), teste de caminhada de seis minutos 
(TC6’) e qualidade de vida (Questionário de Qualidade de Vida SF-36; Questionário de St George 
para doenças pulmonares.)

Resultado: Após a aplicação do protocolo fisioterapêutico, houve aumento na PEmáx de 100 
para 110, CVF de 63% para 94%, VEF1  de 57% para 78%, VEF1% de 71% para 83%, PFE de 
270 para 285 e TC6’ de 522m para 609m. Referente ao SF-36 houve aumento em todos os do-
mínios exceto no domínio “saúde mental”. No questionário SGRQ houve a diminuição em todos 
os domínios indicando assim a melhora na QV.

Discussão: Em um estudo de caso realizado anteriormente com uma paciente com Síndrome 
de Kartagener a fisioterapia respiratória melhorou a força muscular respiratória, o pico de fluxo 
expiratório, o teste de caminhada de 6 minutos e a cirtometria4. Outro relato de caso realizado com 
uma paciente de 52 anos a fisioterapia respiratória melhorou a saturação, frequência cardíaca, 
força muscular respiratória e pico de fluxo expiratório5. Conclusão: De acordo com o presente 
estudo, concluiu-se que houve melhora dos resultados das variáveis analisadas, demonstrando 
a importância da intervenção fisioterapêutica em um portador da Síndrome de Kartagener.
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CONDIÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA E MUSCULAR DE 
PACIENTES COM CÂNCER ABDOMINAL CANDIDATOS A 

CIRURGIA
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minal cancer candidates for surgery
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Palavras-chave: Teste de função respiratória, teste de esforço, neoplasia.

Introdução: Diminuição das reservas cardiopulmonares aumentam os riscos de morbimortalidade 
em pacientes cirúrgicos. As cirurgias podem levar a complicações pulmonares pós-operatórias 
(CPP), pois interferem na função muscular e na mecânica respiratória. São considerados fatores 
de risco para CPP: idade, função pulmonar, troca gasosa, doença pulmonar crônica, tabagismo 
e estado nutricional, além de alguns testes de esforço que avaliam a capacidade aeróbia(1-4)

Os testes cardiopulmonares podem identificar alterações no transporte de oxigênio e na reserva 
funcional e assim o risco pré-operatório(5). O objetivo desse estudo foi avaliar se a doença on-
cológica afeta a função cardiorrespiratória e a força muscular em pacientes com indicação de 
tratamento cirúrgico.

Metodologia: Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, nº 105.023. Incluiu-se 
16 pacientes no grupo experimental (GE) com diagnóstico de câncer e 16 pacientes saudáveis 
no grupo controle (GC), os quais passaram por anamnese, testes de esforço, teste da função 
pulmonar e teste de força de preensão manual. Os dados foram apresentados em média e desvio 
padrão ou em mediana. Utilizou-se os testes t de student, teste de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. 
Considerou-se estatisticamente significante p<0,05

Resultados: Dados significantes para peso, VEF1 do predito, dinamometria, Pemáx real e predito, 
TC6 real e predito.

Discussão: Uma alteração comum no paciente cirúrgico é diminuição da VEF1, principalmente 
decorrentes de atelectasias e da diminuição do desempenho da musculatura respiratória(6–8). Nos 
resultados do estudo o valor de VEF1 foi menor no GE, mostrando que no pós-operatório a chance 
de alteração desta variável é maior. Quando comparadas as distâncias entre os grupos no TC6, 
observou-se significância estatística, sendo que o GE caminhou menos do que o GC. A literatura 
mostra que pacientes submetidos à cirurgia abdominal apresentam diminuição da distância per-
corrida no TC6(9), condizendo com os dados do estudo. Considerando que uma opção terapêutica 
para esses pacientes é a cirurgia, eles iniciam o pré-operatório com maior risco cirúrgico. Já os 
valores de  PEmáx mostraram-se  menores  no GE. Uma das possíveis hipóteses para isso é 
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a dor abdominal, decorrente da doença oncológica, podendo estar presente em mais de 47% 
de pacientes oncológicos(10). O estudo não considerou comorbidades, medicação em uso dos 
pacientes, presença e grau de dor e acompanhamento no período pós-operatório. Esse trabalho 
aplica-se na área hospitalar, podendo auxiliar na identificação de riscos aos pacientes cirúrgicos. 

Conclusão: A força muscular expiratória, assim como, a função pulmonar estão diminuídas no 
paciente oncológico candidato a tratamento cirúrgico.
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EXERCÍCIOS DE LIAN GONG NA ASMA: RELATO DE CASO

Lian Gong exercises in asthma: Case Report
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Palavras-Chave: Asma; Lian Gong; Terapia por exercício.

Introdução: A dispneia, intolerância ao exercício e redução do estado geral de saúde causados 
pela asma levam ao descondicionamento do sistema cardiorrespiratório, diminuição da força 
muscular, e quando não controlada, interfere na qualidade de vida (1).  O Lian Gong (LG), prática 
que integra múltiplos componentes, como eficiência musculoesquelética, controle da respiração, 
concentração mental, interação psicossocial, é considerado um método alternativo de exercício 
físico aeróbio (2).

Justificativa: A reabilitação pulmonar, busca interferir no ciclo de dispneia associada à inatividade, 
melhorando a capacidade funcional, reduzindo o nível de dependência do paciente em relação 
aos cuidados médicos e atitude positiva frente à doença (3). Objetivo: O objetivo deste estudo foi 
avaliar a eficácia do programa de exercício LG na função pulmonar, qualidade de vida e resposta 
ao exercício em uma paciente com asma.

Metodologia: O presente estudo é um relato de caso, aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa, com número de parecer 1.001.397.  Na avaliação foi registrada idade, sexo, presença de 
comorbidades e o índice de massa corporal, FC, SpO2, FR, pressão arterial, dispneia avaliada 
através da Escala de Borg Modificada. Para análise das variáveis foram realizados espirometria; 
teste de caminhada de seis minutos (TC6) (4), manovacuometria (4), PeakFlow e Questionário de 
Qualidade de Vida (SF-36) (5). Os testes e parâmetros foram realizados antes e após 24 sessões 
de LG com duração de 30 minutos, duas vezes por semana, totalizando 12 semanas de tratamento. 

Resultados: Houve melhora na função pulmonar, na capacidade funcional e na qualidade de vida. 

Discussão: A American Thoracic Society (ATS) em conjunto com a European Respiratory Society 
(ERS), indica terapias especificas que incluem, não só exercícios, mas educação e mudança de 
comportamento (6).  Os movimentos coordenados com a respiração, no LG, induzem a melhora 
na função respiratória e também ao relaxamento físico e mental, onde os pacientes vivenciam 
um processo educativo corporal, adotando posturas mais eficientes, diminuindo gasto energético, 
redução de sintomas, proporcionando maior autonomia e estímulo à participação nas questões 
relacionadas a própria saúde, assumindo atitudes de auto cuidado e prevenção de recaídas (7). 
A limitação do presente estudo foi a escassez de publicações avaliando a eficácia da técnica na 
asma, evidenciando a necessidade de novos estudos com maior número de pacientes, porém 
pode ser incorporado à prática clínica, como adjuvante de outras terapias.

Conclusão: Observamos melhora na função pulmonar, na capacidade funcional e na qualidade 
de vida do paciente.
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 EFEITOS DA DESSATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO 
EQUILÍBRIO DE PORTADORES DE OBSTRUÇÃO CRÔNICA 
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PALAVRAS CHAVE: Saturação de Oxigênio, Equilíbrio Postural; Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica

RESUMO: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada por limitação ao fluxo 
aéreo, que pode levar a alterações musculoesqueléticas e por esta última alteração no equilíbrio. 
Pacientes com DPOC podem apresentar dessaturação ao exercício: este fator pode também levar 
desequilíbrio nestes pacientes?

Objetivo: Avaliar os efeitos da dessaturação de oxigênio no equilíbrio de pacientes com DPOC. 

Método: Aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-2014-968), 6 sujeitos (3 homens e 
3 mulheres) com 64,83±7,73 anos e diagnóstico de DPOC, foram submetidos a anamnese, espi-
rometria, Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6), Incremental Shuttle Walking Test e Teste de 
Escada (TEsc). Aqueles que dessaturaram foram submetidos ao Teste Ergométrico em esteira e 
Avaliação do Equilíbrio Estático em plataforma de força. A saturação de oxigênio antes e após os 
testes de esforço foi comparada utilizando o Teste t pareado e as medidas de equilíbrios antes e 
depois da dessaturação pelo Teste de Friedman para medidas repetidas (p<0,05).

Resultados: Função pulmonar compatível com obstrução ao fluxo aéreo - VEF1 75,16±32,91% e 
relação VEF1/CVF 64,67±6,42%) e dessaturação em todos os testes de campo exceto no Teste de 
Caminhada de 6 minutos. As variáveis obtidas na plataforma de força não apresentaram diferença.

Conclusão: Não houve alteração do equilíbrio em pacientes com dessaturação após teste de 
esforço.
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EFEITOS DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO EM 
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Introdução: O número de população idosa no mundo está aumentando consideravelmente nos 
últimos anos, e representam grandes desafios para a sociedade, profissionais e pesquisadores da 
área da saúde. O processo de envelhecimento biológico determina alterações multissistêmicas, 
que causam limitações às atividades da vida diária realizadas pelos idosos. A institucionalização 
pode influenciar na redução da mobilidade funcional, devido à diminuição do nível de atividade 
física, sendo um problema significativo para muitos idosos que aumenta a probabilidade deles 
sofrerem uma queda, tornando-se importante a procura de estratégias de intervenção para pre-
servar/melhorar a saúde do idoso institucionalizado.

Objetivo: Avaliar o efeito de um programa de caminhada em esteira ergonométrica na mobilidade 
funcional de idosos institucionalizados.

Métodos: Foi realizado um estudo experimental e longitudinal de desenho do tipo A-B-A numa 
amostra composta por cinco idosos (78,8±7,5 anos) residentes em uma Instituição de Longa 
Permanência (ILPIs) do município de Marília-SP, os quais participaram de um treinamento de 
caminhada em esteira ergométrica em um período de cinco semanas, duas vezes/semana. Foi 
aplicado o teste de mobilidade funcional Timed Up and Go (TUG) antes e após a intervenção, o 
qual permite perceber a mobilidade e o risco de queda a que um idoso está sujeito, mediante o 
tempo de execução do mesmo.

Resultados: Os dados coletados foram analisados estatisticamente, obtendo-se as médias, 
mínimos, máximos e desvio padrão. Ao avaliar o escore obtido no TUG antes e depois do treino 
na esteira, foi encontrada uma diferença significativa (p = 0,02) e clinicamente significativa no 
tempo de realização do TUG (Pré: 11,71±3,04s; após 5 semanas: 9,86±2,21s), indicando melhor 
mobilidade funcional e menor risco de queda.

Discussão: Os resultados mostraram que ocorreu uma melhora nos valores do teste TUG. Essa 
melhora pode ter ocorrido por causa de adaptações dos parâmetros musculoesqueléticos, melho-
rando a qualidade motora da marcha. O teste é um preditor de declínio funcional, incapacidade, 
mortalidade, institucionalização e hospitalização na população idosa. A melhora nesse parâmetro 
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se reflete na diminuição na ocorrência de morbidades, traduzindo em melhora na qualidade de 
vida do idoso. A repetição das atividades feita pela esteira, em uma velocidade confortável, po-
rém contínua, pode ter contribuído para a melhora no teste, reforçando o potencial terapêutico 
do treino em esteira na melhora da marcha em idosos institucionalizados.
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Palavras-chave: Método Pilates, Eletromiografia, Dor lombar.

Introdução: A dor lombar é uma disfunção musculoesquelética que tem alta incidência na po-
pulação1. Estudos indicam uma forte relação entre anormalidades na co-contração muscular e o 
surgimento da dor lombar crônica de origem inespecífica2,3. Atualmente, os exercícios de esta-
bilização segmentar lombo-pélvica, tais como os do Método Pilates, são apontados como ideais 
para o tratamento desse tipo de disfunção4,5. Porém, a transferência da aprendizagem motora, 
proporcionada pelos exercícios do método Pilates, para atividades funcionais, como, por exemplo, 
a sustentação isométrica de cargas pelos músculos extensores do tronco ainda não é conhecida. 

Objetivo: Analisar o efeito imediato de uma sessão de exercícios do Método Pilates no padrão 
de co-contração (agonista/antagonista) dos músculos superficiais e profundos do tronco em indi-
víduos com e sem dor lombar inespecífica.

Materiais e Métodos: Participaram do estudo indivíduos adultos, de ambos os gêneros, com idade 
entre 19-59 anos, divididos em: grupo sem dor lombar (GSL, n=10); e um grupo com dor lombar 
(GDL, n= 10). No primeiro dia foram coletadas as medidas antropométricas e feita a familiarização 
com os exercícios do método Pilates. No dia seguinte, foram coletados os sinais eletromiográfi-
cos bilateriais dos músculos oblíquo interno, iliocostal lombar, múltifido lombar e reto abdominal 
durante as contrações isométricas voluntárias máximas e durante o teste de Biering-Sorensen 
antes e após a realização do protocolo de 30 minutos de exercícios do Método Pilates. Para a 
análise estatística o nível de significância foi ajustado em p < 0,05.

Resultados: A co-contração entre reto abdominal/iliocostal lombar direitos e reto abdominal/iliocos-
tal esquerdos foram, respectivamente, 54,05% e 57,29% menor após a aplicação dos exercícios 
do Método Pilates no grupo com dor lombar (p= 0,037; p= 0,023).

Discussão: Estudos pregressos encontraram uma diminuição da co-contração dos músculos 
profundos e um aumento da co-contração dos músculos superficiais do tronco em indivíduos com 
dor lombar como forma de adaptação funcional6,7,8. Os exercícios do método Pilates possuem a 
intenção de promover uma modificação na programação neuromuscular. Este novo padrão pode, 
de acordo com nossos resultados, ter reduzido a necessidade de recrutamento da musculatura 
superficial de tronco como mecanismo compensatório para manter a estabilidade da região lombar 
durante o teste de resistência muscular localizada dos eretores da espinha.



 Página - 153

Suplemento 2 • Volume 11 • Nº 4 • Ed. 40 • OUT/NOV/DEZ • 2016

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

Conclusão: Uma sessão de treinamento com exercícios do Método Pilates foi capaz de reduzir 
a co-contração entre os músculos superficiais do tronco durante o teste de resistência muscular 
localizada dos eretores da espinha em indivíduos com dor lombar crônica inespecífica. 
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Palavras chave: obesidade, qualidade de vida, criança. 

Introdução: A prevalência de obesidade tem aumentado de modo alarmante nos últimos anos1,2 
tornando-se um grave problema de saúde pública, com graves consequências para qualidade de 
vida2,3 As percepções de crianças e adolescentes são influenciadas por diversos fatores, como 
características da própria criança e da família e o estado socioeconômico. Isolamento social, po-
breza, violência e conflitos interpessoais entre membros da família, elevados níveis de estresse 
e falta de suporte social estão associados a problemas de comportamento4. Portanto, o objetivo 
desse estudo é investigar o impacto da obesidade sobre a qualidade de vida em crianças e ado-
lescentes obesos. 

Metodologia: Comitê de Ética em Pesquisa = protocolo nº 1114/2014. Foi avaliada a qualidade de 
vida, por meio do Questionário de Qualidade de Vida Infantil – AUQEI5 de 38 obesos de ambos os 
sexos, classificadas de acordo percentil do índice de massa corporal6, com idade entre seis e 12 
anos. A nota de corte para a qualidade de vida foi 48, abaixo da qual foi considerada prejudicada7. 
Estatística: ocorrência do escore de qualidade de vida será apresentada em valores percentuais 
e será aplicado teste de correlação de Spearman. Significância estatística: P<0,05.

Resultados:  Idade = 114,4+14,7 anos; Indivíduos com qualidade de vida prejudicada = 21,1%. 
Dados do teste de correlação entre idade e escore de qualidade de vida: r = -0,11; p = 0,48; In-
tervalo de confiança (95%) = -0,42 e 0,22.

Discussão: A criança, em seu contínuo processo de desenvolvimento e crescimento, ao apresentar 
alterações físicas, corporais ou comportamentais que imponham limites de oportunidades para 
vivenciar situações que lhe permitam agir e descobrir o mundo, podem levá-la a uma perda do 
sentimento de segurança e dano ao próprio desenvolvimento, refletindo, consequentemente, em 
sua qualidade de vida8, o que apoia os resultados encontrados no presente estudo e na pesquisa 
realizada por Duarte e Giuliano9.

Conclusão: a qualidade de vida, avaliada através de questionário de auto percepção, está pre-
judicada em uma parcela importante das crianças e adolescentes obesos e a mesma não se 
correlaciona com a idade.

Agradecimentos: à coordenação do CAOIM, às agências de fomento e ao LIBEM.
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EM HOMENS NORMOTENSOS E PRÉ-HIPERTENSOS

Effect of the handgrip test on the heart rate autonomic modula-
tion in normotensive and prehypertensive men
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Palavras-chave: Sistema nervoso autônomo. Pressão arterial. Contração isométrica.

Introdução: O teste de preensão manual é um teste de ativação autonômica que fornece infor-
mações relevantes do sistema nervoso autônomo do indivíduo1. A variabilidade da frequência 
cardíaca (VFC) é uma medida que avalia a regulação autonômica cardíaca em humanos2. Entre 
os fatores que influenciam essa regulação a pressão arterial (PA) se destaca3. Porém, não está 
claro se índivíduos com diferentes faixas de pressão arterial podem apresentar respostas diferen-
tes. Objetivo: Analisar a modulação autonômica da frequência cardíaca após o teste de preensão 
manual em homens normotensos e pré-hipertensos. 

Métodos: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (385/2011). Participaram 22 
homens saudáveis com idade entre 18 e 25 anos, não sendo incluídos sujeitos com distúrbios 
neurológicos, cardiorrespiratórios, musculoesqueléticos e demais comprometimentos que im-
pediam a realização dos procedimentos, uso de medicamentos que influenciavam a regulação 
autonômica cardíaca, fumantes. Os sujeitos foram divididos em quatro grupos de acordo com a 
PA4: G1 com PA sistólica <120 mmHg (n=12; 110+4mmHg inicial; 112+7mmHg final), G2 com PA 
sistólica >120 mmHg (n=10; 123+11mmHg inicial; 125+7 mmHg final), G3 com PA diastólica <80 
mmHg (n=12; 70+7mmHg inicial; 69+6 mmHg final) e G4 com PA diastólica >80 mmHg (n=13; 
78+8mmHg inicial; 77+10mmHg final). O protocolo de avaliação consistiu em repouso durante 
10 minutos, em seguida foi realizado com o membro dominante o teste de preensão manual 
durante 3 minutos com 30% da força máxima relativa a cada indivíduo, seguido por 10 minutos 
de repouso. Foram analisados os índices lineares da VFC no domínio do tempo, da frequência e 
índices geométricos nos períodos antes e após o teste. Para a análise estatística, a normalidade 
foi determinada pelo teste de Shapiro Wilk. Para as distribuições paramétricas foi utilizado o Teste 
T e para as distribuições não-paramétricas foi utilizado o Teste de Wilcoxon. Valores de p<0,05 
foram considerados significantes. 

Resultados: Apenas G2 apresentou diferença estatisticamente significante com aumento da mo-
dulação global (SDNN: p=0,04; SD2: p=0,03) no período de recuperação comparado ao repouso 
inicial.  

Discussão: Vários estudos mostraram o efeito fisiológico do teste de preensão manual5-7. En-
tretanto em indivíduos pré-hipertensos e hipertensos essas respostas são controversas8-10. A 
compreensão da resposta fisiológica nesses indivíduos é importante para o desenvolvimento de 
futuras terapias com o objetivo de prevenir o desenvolvimento de distúrbios do sistema cardio-
vascular e agravamento da condição clínica. 
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Conclusão: Homens pré-hipertensos com PA sistólica >120 mmHg apresentaram aumento da 
modulação autonômica da frequência cardíaca após o teste de preensão manual. 
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Palavras-chave: Sistema cardiovascular. Contração Isométrica. Índice de Massa Corporal.

Introdução: A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é uma medida simples e não invasi-
va utilizada para avaliar a regulação autonômica cardíaca1. Dentre os fatores que influenciam 
essa regulação está incluído o índice de massa corporal (IMC)2. O teste de preensão manual é 
um teste reconhecido na literatura e utilizado na área da pesquisa cardiovascular para avaliar a 
função autonômica cardíaca3. Porém não está claro as respostas fisiológicas em indivíduos com 
diferentes faixas de IMC.

Objetivo: Analisar a resposta autonômica da frequência cardíaca induzida pelo teste de preensão 
manual em homens eutróficos e com sobrepeso.

Materiais e Métodos: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (385/2011). Partici-
param do estudo 18 homens saudáveis com idade entre 18 e 25 anos, não sendo incluídos sujeitos 
com distúrbios cardiorrespiratórios, neurológicos, musculoesqueléticos, endócrinos, metabólicos 
e demais comprometimentos que impediam a realização dos procedimentos, uso de medicamen-
tos que influenciavam a regulação autonômica cardíaca e fumantes. Os sujeitos foram divididos 
em dois grupos de acordo com o IMC4: G1 com IMC<25 kg/m2 (n=8; 19,5+0,7anos; 21,8+1,6kg/
m2) e G2 com IMC entre 25-30 kg/m2 (n=10; 21,8+3,2anos; 29,2+3,0kg/m2). O protocolo de ava-
liação consistiu em repouso durante 10 minutos; após este período os sujeitos realizaram com 
o membro dominante o teste de preensão manual durante 3 minutos com 30% da força máxima 
relativa a cada sujeito, seguido por 10 minutos de repouso. Foram analisados os índices lineares 
da VFC no domínio do tempo, da frequência e índices geométricos nos períodos antes e após o 
teste. Para a análise estatística, a normalidade foi determinada pelo teste de Shapiro Wilk. Para 
as distribuições paramétricas foi utilizado o Teste T e para as distribuições não-paramétricas foi 
utilizado o Teste de Wilcoxon. Valores de p<0,05 foram considerados significantes. 

Resultados: No G1 não houve alterações estatisticamente significantes (p>0,05). No G2 houve 
aumento da modulação parassimpática e global no período de recuperação comparado ao repouso 
inicial (RMSSD: p=0,046; TINN: p=0,028; SD1: p=0,046). 

Discussão: Estudos já demonstraram que a obesidade está associada à anormalidades no con-
trole autonômico cardíaco5,6. Entretanto em indivíduos com sobrepeso e obesos as respostas 
fisiológicas ao teste de preensão manual são controversas7,8. Novos estudos com uma maior 
população e maiores medidas da função do sistema nervoso autônomo são necessários para 
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confirmar esses resultados e possibilitar assim o desenvolvimento de futuras terapias.
Conclusão: Indivíduos com sobrepeso apresentaram respostas mais intensas da dinâmica da 
frequência cardíaca após o teste de preensão manual. 
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Effects of training in running machine
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Palavras-chave: teste de esforço, doença de Parkinson, exercício físico.

Introdução: A Doença de Parkinson provoca distúrbios progressivos que limitam a mobilidade 
funcional e contribuem para baixo condicionamento cardiorrespiratório. O objetivo desse estudo 
foi comparar os efeitos do treino de marcha em esteira no desempenho do teste de caminhada 
de 6 minutos em indivíduos com Doença de Parkinson.

Metodologia: O estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, parecer: 0967/2014. A 
amostra foi composta por indivíduos com Doença de Parkinson idiopática com idade superior a 
40 anos, classificados nos estágios de I a III da escala de Hoehn Yahr. Foram avaliadas saturação 
de oxigênio, pressão arterial sistólica e diastólica, frequência respiratória e frequência cardíaca 
ao início e término de cada teste. O Teste de Caminhada de seis minutos foi realizado antes e 
ao final do treino de marcha em esteira realizado três vezes por semana durante seis semanas 
consecutivas. Cada sessão de treinamento terá 30 minutos de duração. As avaliações em inter-
venções foram realizadas na fase “on” dos medicamentos para Doença de Parkinson. As variáveis 
foram comparadas por meio do Teste.

Resultados: A distância obtida no Teste de Caminhada de seis minutos foi 377,4±102,2m. Foi 
observado aumento quando comparadas as distâncias no teste antes e após o treino de marcha 
em esteira (p<0,01), porém, as variáveis frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão 
arterial não aumentaram significativamente.

Discussão: As variáveis frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial não au-
mentaram significativamente após a realização do teste em nenhum dos dois momentos avaliados, 
sugerindo que o aumento na distância percorrida no teste seja devido ao à melhora na mobilidade 
funcional destes indivíduos e não pela melhora cardiorrespiratória. Como limitações do estudo 
apontamos a não utilização de outro teste específico para avaliação da mobilidade funcional 
além do Teste de Caminhada de seis minutos. O estudo realizado sugere que em indivíduos com 
doença de Parkinson, o Teste de caminhada de seis minutos pode ser utilizado como alternativa 
para avaliação da capacidade funcional.

Conclusão: Após o treino de marcha em esteira, os indivíduos apresentaram aumento significativo 
na distância percorrida no Teste de Caminhada de seis minutos.
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Introdução: Indivíduos que sobrevivem ao Acidente Vascular Encefálico (AVE) apresentam 
sequelas físicas bastante limitantes. Entre os déficits motores, a hemiparesia é um importante 
limitador, levando a alterações na marcha1,2. Diversas técnicas terapêuticas visam melhora da 
marcha desses indivíduos, entre eles a bandagem funcional, ela aumenta a circulação sanguínea 
local, diminui dor, edema e não restringe movimentos articulares3,4. Poucos estudos analisam a 
influência da Kinesio Taping (KT) na marcha de hemiparéticos, portanto o objetivo do presente 
estudo foi analisar os efeitos da KT aplicada no músculo Tibial Anterior (TA) nas variáveis cinéticas 
da marcha, na mobilidade e na performance física de indivíduos hemiparéticos. 

Metodologia: Foram inclusos 11 indivíduos do sexo masculino com hemiparesia, com 30 anos 
ou mais, com marcha independente. Todos os parâmetros foram avaliados com e sem o uso do 
KT aplicada no músculo TA. A mobilidade e o equilíbrio foram avaliados pelo teste Timed Up Go 
(TUG), a performance física do indivíduo pelo Short Physical Performance Battery (SPPB), e 
a avaliação cinética da marcha pela plataforma de força AMTI®, as análises estatísticas foram 
realizadas pelo teste ANOVA, com nível de significância p<0,05. 

Resultados: O uso da bandagem funcional em hemiparéticos não trouxe alterações significati-
vas na mobilidade (p=0,178), na performance física (p=1,000) e nas variáveis cinéticas ( fase de 
contato p=0,212; fase de impulso p=0,121).

Discussão: Os resultados deste estudo corroboram aos de Comin et al (2015), onde não encon-
traram melhora significativa na marcha de hemiparéticos com o uso do KT. A falta de significân-
cia na cinética indica que a bandagem no músculo TA não foi suficiente para aumentar a força 
muscular desses indivíduos, uma vez que segundo La Roche et al (2011) a força de reação do 
solo é resultante da força muscular de membros inferiores. A não alteração das variáveis contato 
e impulso também indicam falta de mobilidade desses indivíduos confirmada neste estudo por 
meio do TUG e SPPB. A ausência de significância na diferença das variáveis avaliadas pode 
estar relacionado à: avaliação do efeito agudo da intervenção, não associação da técnica com 
exercícios terapêuticos, aplicação da bandagem em apenas um músculo e uma amostra reduzida.

Conclusão: O uso do KT no músculo TA não foi suficiente para promover melhora imediata na 
cinética da marcha, na mobilidade e na performance física.
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Introdução: Está bem estabelecido que crianças apresentam diminuição da atividade parassim-
pática1. Já em relação a influência do sexo sobre essa modulação os dados são controversos. 
Alguns referem que há diferenças2, já outros encontraram menor modulação vagal em meninas3. 
Esses fatores tornam-se mais complexos de serem investigados quando associados à obesida-
de, que também constitui-se uma causa de distúrbios autonômicos cardíacos4. Dessa maneira, 
o objetivo deste trabalho é investigar se a obesidade infantil altera a modulação parassimpática 
da freqüência cardíaca (FC) e se esse índice está associado à idade e sexo.

Metodologia: CEP nº 1114/2014; foram avaliados 23 eutróficos (percentil 3º a 85º) e 23 obesos 
(percentil > 97º)5, de sete a doze anos de idade, que não faziam uso de medicamentos.  Foi cal-
culada a raiz quadrada da média dos quadrados das diferenças entre os intervalos normais su-
cessivos (RMSSD), expresso em milissegundos, que representa ramo parassimpático (Software 
Kubios HRV®, versão 2.0, Finland) de 256 intervalos R-R registrados em repouso, decúbito dorsal, 
no período vespertino, durante respiração espontânea. Estatística: Kruskal-Wallis e Correlação 
de Spearman (IBM SPSS®). Significância estatística: 5%.

Resultados: Dados dos grupos eutrófico (meninas e meninos) e obeso (meninas e meninos), 
respectivamente: idade (meses) = 125+10,8, 119,9+18,3, 123,7+12,6 e 118,5+14,4 (p=0,86); 
RMSSD (ms) = 48,4+24,5, 49,6+26,7, 43,3+25,7 e 53,1+29,8 (p=0,58). Correlação entre idade e 
RMSSD: r = 0,15; p = 0,30. Discussão: O sistema nervoso autônomo fornece importante contri-
buição no controle energético corporal e desempenha um papel na fisiopatologia da obesidade, 
de forma que alterações na atividade do sistema nervoso simpático são associadas ao início e 
desenvolvimento da obesidade6. Entretanto, no presente estudo não foi observada diferença 
entre os grupos obesos e eutróficos. A obesidade em garotas conduz a um início precoce da 
puberdade, associada a presença da menarca precoce. Em contraste com as meninas, o início 
da puberdade nos meninos mostra uma variação considerável, com a obesidade conduzindo 
a ambos: maturação precoce ou atraso puberal. Alguns casos de obesidade grave em garotos 
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podem suprimir o tempo de maturação puberal7. Essas mudanças e diferenças hormonais entre 
os sexos, poderiam explicar as diferenças na modulação da frequência cardíaca8, o que não foi 
confirmado no presente estudo e por Dursun et al. (2014).

Conclusão: A modulação autonômica da FC em repouso está preservada em crianças e adoles-
cestes obesos entre 6 e 12 anos de idade. Apresenta-se similar entre os sexos e não se altera 
nessa faixa etária. 
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Introdução: A musculatura da região lombar, também denominada core, é fundamental para garan-
tir a estabilidade do tronco e, consequentente, de membros em diversas atividades, principalmente 
esportivas1. Testes de resistência durante contrações isométricas são comumente empregados 
para avaliação do core2. Entretanto, a estabilidade de core envolve, além de resistência, força 
muscular3. O dinamômetro manual é uma ferramenta que fornece uma medida objetiva e acessível 
da força muscular, para uso em ambiente clínico. Apesar de sua relevância, encontramos apenas 
um estudo que avaliou a confiabilidade entre-sessões desta medida e apenas dos flexores laterais 
de tronco na posição sentada, utilizando resistência manual4.

Objetivo: Determinar a confiabilidade entre-sessões da avaliação de força máxima da musculatura 
de core utilizando um dinamômetro manual.

Métodos: Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (1.031.228). Dez homens 
sadios (21,1±2,9 anos) foram avaliados em duas sessões, com uma semana de intervalo entre 
elas. Para cada grupo muscular, foram realizadas 3 contrações isométricas máximas, com 5 s 
cada e 30 s entre elas. O dinamômetro manual Lafayette foi posicionado na região proximal do 
tronco com uma faixa de nylon posicionada sobre ele e fixada à maca, para oferecer resistência. 
Outra faixa foi utilizada para estabilização dos membros inferiores durante o teste. Os músculos 
extensores do tronco foram avaliados com os sujeitos em decúbito ventral, com os braços atrás 
da cabeça; os músculos flexores anteriores do tronco, com os sujeitos em decúbito dorsal, com 
os braços cruzados em frente ao tórax; e os flexores laterais do tronco, com o sujeito em decúbito 
lateral, com os braços cruzados em frente ao tórax. A média dos picos de força de cada grupo 
muscular, em cada sessão, foi utilizada para o cálculo do índice de correlação intraclasse (ICC) 
modelo (2,3), no software SPSS 17.

Resultados: O ICC foi excelente para flexores de tronco (0,83), flexores laterais de tronco (0,96 
e 0,87, para o lado dominante e não-dominante, respectivamente) e bom para extensores de 
tronco (0,67).

Discussão: Os resultados demonstram que a avaliação de força dos músculos de core é uma 
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medida reprodutível em sujeitos sadios. Neste estudo, optamos por utilizar faixas para oferecer 
resistência padronizada e maior estabilização durante os testes, semelhante a um estudo prévio 
que encontrou boa confiabilidade intra-sessão para flexores e extensores5. Conclusão: O di-
namômetro manual pode ser utilizado na avaliação de força da musculatura de core, auxiliando 
assim na identificação de déficits e acompanhamento de intervenções. 
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