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FATORES DETERMINANTES DA INCAPACIDADE FUNCIONAL EM PACIENTES COM 

IMPACTO FEMOROACETABULAR 

1Anna Torresan, 1Viviane Bortoluzzi Frasson, 1,2Anete Beling Morales, 3Marcus Vinícius Crestani, 3Paulo 

David Fortes Gusmão, 3Marco Aurélio Telöken & 2Marco Aurélio Vaz 

1PHYSIQUE, Centro de Fisioterapia, Porto Alegre, RS; 2UFRGS, Escola de Educação Física, Porto 

Alegre, RS; 3HMV, Serviço de Ortopedia e Traumatologia, Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, RS 

E-mail: anna_torresan@yahoo.com.br  web: www.physiquefisio.com.br 

 

INTRODUÇÃO. Apesar de os principais sintomas do Impacto Femoroacetabular (IFA) estarem bem 

estabelecidos na literatura (presença de dor, fraqueza muscular e redução da funcionalidade e da amplitude 

de movimento - ADM), os fatores relacionados com a piora da funcionalidade não parecem ter sido 

determinados. OBJETIVOS. Avaliar se pacientes com melhores escores funcionais apresentam maiores 

níveis de força muscular (FM) e de ADM em relação a pacientes com piores escores. A hipótese foi a de 

que os pacientes com piores escores funcionais apresentariam menor ADM e menor FM comparados a 

pacientes com melhores escores funcionais. MÉTODOS. Nesse estudo observacional de corte transversal, 

230 pacientes (289 quadris; IFA diagnosticado por médico traumatologista através de exames de imagem 

e avaliação clínica), assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido concordando em participar do 

estudo (estudo de acordo com a declaração de Helsinki e resolução 466/12 CNS). A ADM ativa de flexão 

(FLX), rotação externa (RE) e rotação interna (RI) do quadril foi mensurada através da goniometria. A FM 

isométrica dos RI, RE, abdutores (ABD) e adutores (AD) de quadril foi determinada através de um 

dinamômetro manual. A funcionalidade do quadril foi avaliada por meio de 3 questionários (Harris Hip 

Score, Hip Outcome Score, Hip Outcome Tool) validados na literatura. Os 289 quadris avaliados foram 

divididos em 2 grupos a partir da média dos escores dos questionários funcionais. O grupo 1 foi composto 

de 144 quadris (escores = 27,2 a 68,0) e o grupo 2 de 145 quadris (escores = 68,2 a 95,1). O teste T de 

Student para amostras independentes foi usado na comparação da ADM e da FM entre os grupos. 

RESULTADOS. A ADM de FLX do quadril (p=0,002) e a FM dos RE (p=0,010) e dos RI, dos ABD e 

dos AD (p<0,001) do quadril foram superiores no grupo com melhor escore funcional comparados com o 

grupo com pior escore funcional. CONCLUSÕES. Esses resultados demonstram que a piora do escore 

funcional está diretamente relacionada com a redução na FM dos RI, RE, ABD e AD do quadril. Eles 

também sugerem que o tratamento conservador em pacientes com IFA deve buscar o aumento da 

capacidade de produção de FM desses grupos musculares para melhora dos escores funcionais. A menor 

ADM de FLX do quadril é determinante da deterioração da funcionalidade e não pode ser restabelecida 

com exercícios devido a anormalidade anatômica dos ossos envolvidos. 
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DESEMPENHO MUSCULAR EM PACIENTES COM SINTOMATOLOGIA UNILATERAL DE 

IMPACTO FEMOROACETABULAR 

Jaqueline Fontana Boff, Mariana Falster, Natália Cardoso, Aline Beche, Bruna de Moraes Lopes, Bruno 

Manfredini Baroni, Marcelo Faria Silva 

UFCSPA, Curso de Fisioterapia, Porto Alegre, RS 

E-mail: jaquefb@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO. O Impacto femoroacetabular (IFA) tem sido associado a dores no quadril, podendo trazer 

limitações nas atividades da vida diária. Estudos indicam que essas limitações podem ser causadas por 

déficits de força muscular (FM), entretanto, isto não está bem definido na literatura. OBJETIVO. 

Comparar o desempenho muscular dinâmico (DMD) de pacientes com sintomatologia unilateral de IFA 

com o membro assintomático (MA) e com os membros dominante (MD) e não dominante (MND) do grupo 

controle (GC). Foram avaliados os flexores, extensores, adutores, abdutores, rotadores internos (RI) e 

rotadores externos (RE) do quadril, bilateralmente. MÉTODOS. Estudo transversal, aprovado pelo CEP 

da UFCSPA. Foram avaliados 25 pacientes portadores de IFA (ângulo alpha ˃ 55° associado ao sintoma 

de dor no quadril) e 25 indivíduos controle (sem sintomas, com teste clínico de impacto negativo), com 

idade média de 38a±9,21 e 37a±10,47, respectivamente. O DMD dos grupos musculares foi avaliado 

através da dinamometria isocinética (Biodex System 4 ProTM), conforme referências de posicionamento 

descritas na literatura. Os indivíduos realizaram a familiarização com três repetições submáximas a uma 

velocidade angular de 60°/s para cada grupo muscular, que foi seguida pelos testes no modo concêntrico – 

concêntrico. A variável pico de torque (PT) foi testada através de uma one-way ANOVA, seguida de post-

hoc LSD, para comparação entre os quatro membros avaliados. Para comparação das características da 

amostra, foi utilizado o teste t de student para amostras independentes. Foi adotado um nível de 

significância de p<0.05. RESULTADOS. Os pacientes com IFA apresentaram valores de PT diminuídos 

no membro sintomático (MS) em comparação com o MD e MND do GC para os movimentos de flexão 

(MD p=0.04 e MND p=0.02), extensão, abdução, adução, RI e RE (MD p=0.01 e MND p=0.01, nestes 

movimentos).  O MA do grupo IFA apresentou diminuição do PT em relação aos membros do GC para os 

movimentos de flexão (MND p=0.04), abdução (MD p=0.044 e MND p=0.01), extensão, adução, RI e RE 

(MD p=0.01 e MND p=0.01, nestes movimentos). CONCLUSÕES. Pacientes com sintomatologia 

unilateral de IFA apresentam desempenho muscular diminuído em todos os movimentos avaliados 

comparado ao GC. As principais implicações clínicas para o tratamento destes pacientes são que todos os 

grupos musculares necessitam ser comtemplados dentro de um programa de reabilitação e que o MA não 

pode servir como parâmetro de normalidade. 
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INFLUÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE MÚSCULOS DO QUADRIL E DO TRONCO NAS 

PROPRIEDADES PASSIVAS E ATIVAS DO QUADRIL 

Cristiano Pontes Rodrigues, Aline Castro Cruz, Vanessa Lara Araújo, Thales Rezende Souza & Sérgio 

Teixeira Fonseca 

UFMG, Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Belo Horizonte, MG 

E-mail: nico.pontes@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO. Em cadeia cinemática fechada, a fraqueza dos músculos rotadores laterais do quadril e a 

baixa rigidez passiva do quadril no plano transverso têm sido associadas a movimentos excessivos de 

rotação medial do quadril e pronação do pé e ao desenvolvimento de lesões. Além disso, considerando as 

conexões fasciais entre músculos do quadril e tronco, os últimos também têm o potencial de influenciar os 

torques do quadril. OBJETIVOS. Investigar o efeito do fortalecimento de músculos do quadril e tronco 

sobre o desempenho muscular e sobre as propriedades passivas do quadril. MÉTODOS. Um ensaio clínico 

controlado, sem alocação aleatória, foi realizado com 34 mulheres, 17 no grupo experimental (22,41 ± 3,81 

anos) e 17 no grupo controle (21,71 ± 2,08 anos). O grupo experimental realizou três sessões semanais de 

fortalecimento de músculos do quadril (rotadores laterais e abdutores) e tronco (flexores laterais e rotadores 

de tronco e grande dorsal) durante oito semanas, enquanto os indivíduos do grupo controle continuaram 

suas atividades habituais durante o período da intervenção. Os exercícios foram realizados em 3 séries de 

8 repetições com carga equivalente a 70% ou 80% de uma repetição máxima (1 RM). Antes e após a 

intervenção, as participantes foram submetidas aos seguintes testes: (1) avaliação do trabalho máximo 

concêntrico e excêntrico dos rotadores laterais do quadril no dinamômetro isocinético (velocidade de 30°/s) 

com a voluntária em decúbito ventral e o joelho fletido a 90°; (2) avaliação do torque passivo e posição de 

repouso do quadril durante o movimento de rotação medial dessa articulação no dinamômetro isocinético 

no modo passivo (velocidade de 5°/s) com a voluntária em decúbito ventral e o joelho fletido a 90°. A 

posição de repouso foi definida como a posição articular na qual o torque passivo iguala-se a zero. Testes 

t pareados foram utilizados para investigar o efeito do fortalecimento muscular sobre as variáveis 

mensuradas no dinamômetro isocinético. RESULTADOS. O programa de fortalecimento aumentou o 

trabalho máximo concêntrico e excêntrico dos rotadores laterais do quadril (p<0.001), aumentou o torque 

passivo do quadril (p=0.003) e deslocou a posição de repouso do quadril no sentido da rotação lateral 

(p<0.001). No grupo controle, não houve mudança nas variáveis (p>0.05). CONCLUSÕES. O programa 

de fortalecimento muscular foi eficaz em modificar as propriedades ativas e passivas do quadril mensuradas 

no plano transverso. 
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MEDIDAS CLÍNICAS DO QUADRIL E PÉ COMO PREDITORAS DE MOVIMENTO E 

POSTURA DO RETROPÉ 

Diego da Silva Carvalho, Thales Rezende de Souza, Vanessa Lara de Araújo, Viviane Otoni do C. 

Carvalhais & Sérgio Teixeira da Fonseca 

UFMG, Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Belo Horizonte, MG 

E-mail: diego.carvalho.fisio@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO. Alterações de movimento e postura de pronação-supinação do complexo tornozelo-pé 

(CTP), em cadeia fechada, têm sido associadas à ocorrência de lesões musculoesqueléticas. Por 

conseguinte, os profissionais da saúde estão frequentemente interessados em identificar variáveis 

clinicamente mensuráveis que podem influenciar a pronação do retropé em atividades com descarga de 

peso. Tradicionalmente, os movimentos do CTP têm sido atribuídos apenas a variáveis mecânicas distais. 

Contudo, a mecânica do quadril no plano transverso também pode influenciar na cinemática do pé. 

OBJETIVOS. Investigar se uma medida de mobilidade de rotação interna (MRI) do quadril e uma medida 

que combina a mobilidade de inversão (MI) do mediopé e o alinhamento ósseo varo/valgo do pé predizem 

a cinemática do retropé durante a marcha e na postura ortostática. MÉTODOS. Um estudo correlacional 

preditivo foi realizado com 23 adultos saudáveis, submetidos a uma avaliação clínica do ângulo antepé-

perna com um goniômetro, para medir o ângulo (plano frontal) entre o antepé e o terço distal da perna, em 

cadeia aberta, e da MRI do quadril com um inclinômetro, para medir o ângulo da borda anterior da tíbia 

em relação à horizontal. A cinemática do retropé no plano frontal foi avaliada por um sistema 3D durante 

a marcha em esteira e em posição ortostática. Análises de regressão linear multivariadas foram realizadas 

(α=0,05). O ângulo antepé-perna e a MRI do quadril foram inseridos como variáveis independentes. Três 

modelos de regressão foram realizados, um para cada variável dependente: posição média de eversão-

inversão e pico de eversão do retropé, durante a fase de apoio da marcha, e posição média de eversão-

inversão durante a postura ortostática. RESULTADOS. As medidas predisseram significativamente 

(p=0,041) a posição média de eversão-inversão durante a marcha (r2=0,40) e na posição ortostática 

(r2=0,31), e o pico de eversão do calcâneo na marcha (r2=0,27). Maiores valores do alinhamento em varo 

no CTP combinado com a MI nas articulações do mediopé e uma maior MRI do quadril estão relacionadas 

com maior eversão do retropé na descarga de peso. CONCLUSÕES. As duas medidas clínicas usadas 

predizem parcialmente a cinemática do retropé na marcha e na postura ortostática. Estas medidas podem 

ajudar a detectar variáveis mecânicas possivelmente envolvidas em um movimento ou postura observados 

no retropé. Estudos futuros podem verificar se medidas adicionais melhoram a predição estudada. 
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IMPACTO DE UM PROGRAMA DE FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA MELHORA DE DOR E 

FUNCIONALIDADE EM IDOSAS COM OSTEOARTITE DE JOELHO: UM ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO 

1Carolina Fritsch, 2João Marcos Dias, 3Ligia Cisneros, 4Paulo Ferreira & 5Wellington Gomes 

1UFCSPA, Curso de Fisioterapia, Porto Alegre, RS 

2UFMG, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Belo Horizonte, MG 

3UFMG, Curso de Fisioterapia, Belo Horizonte, MG 

4University of Sydney, Curso de Fisioterapia, Sydney, Australia 

5UFVJM, Curso de Fisioterapia, Diamantina, MG 

E-mail: carolinafritsch@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO. A osteoartrite é uma das doenças musculoesqueléticas mais frequentes no mundo, sendo 

os joelhos as articulações mais comumente afetadas. A condição é associada à perda de funcionalidade e 

qualidade de vida em idosos, gerando maiores consequências em mulheres. A fisioterapia aquática é um 

tratamento frequentemente recomendado. OBJETIVOS. O objetivo primário do estudo foi avaliar o 

impacto da fisioterapia aquática no nível de dor (Escala Análogo-Visual 0-100) e funcionalidade (WOMAC 

questionnaire) em idosas com osteoartrite de joelho. O objetivo secundário foi a avaliação da função 

muscular de flexores e extensores de joelho (força, potência e resistência) nos períodos pré e pós tratamento. 

MÉTODOS. Foi realizado um ensaio clínico randomizado, no qual 73 idosas com 65 anos e mais foram 

distribuídas aleatoriamente entre o grupo controle (n=36) e grupo intervenção (n=37). O grupo intervenção 

recebeu um protocolo educacional e realizou fisioterapia aquática (duas vezes por semana, durante seis 

semanas), enquanto o grupo controle recebeu apenas o protocolo educacional. O delineamento do estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG, ETIC 426/05) 

e cadastrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (U1111-1130-5024). A magnitude da diferença 

entre grupos para os desfechos foi analisada com modelo de regressão linear ajustado por valores de base. 

RESULTADOS. O grupo intervenção apresentou melhores resultados para dor (diferença média: 11, 

IC95%: 3-18) e funcionalidade (diferença média: 12, IC95%: 5-18). Além disto, participantes do grupo 

intervenção também obtiveram melhores resultados para força e potência muscular de flexores de joelho e 

resistência de extensores de joelho. Porém, não houve diferença significativa para as outras variáveis de 

função muscular avaliadas. CONCLUSÕES. Apesar de efeitos pequenos, idosas com osteoartrite de joelho 

apresentam redução de dor, melhora da funcionalidade e de parâmetros musculares através da realização 

de programa de fisioterapia aquática. 
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EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NEUROMUSCULAR COMBINADA COM 

EXERCÍCIOS VERSUS EXERCÍCIOS NA DOR E FUNÇÃO DE PACIENTES COM 

OSTEOARTRITE DO JOELHO: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO  

1Aline Mizusaki Imoto, 1,2Maria Stella Peccin, 3Kelson Nonato Gomes da Silva, 1Lucas Emmanuel Pedro 

de Paiva Teixeira, 1Virgínia Fernandes Moça Trevisani 

1 Departamento de Saúde Baseada em Evidências da Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP 

2 Departamento de Ciências do Movimento Humano da Universidade Federal de São Paulo, Santos, SP 

3 Universidade Estadual do Piauí; E-mail: aline.mizusaki@globo.com  

 

INTRODUÇÃO. Os métodos e achados de estudos prévios sobre a efetividade da estimulação elétrica 

neuromuscular no tratamento de pacientes com osteoartrite do joelho diferem quanto à modulação de 

parâmetros da corrente elétrica, tempo de tratamento e frequência semanal. Isso leva a uma falta de 

consenso quanto à inclusão dessa intervenção em protocolos de reabilitação. OBJETIVOS. O objetivo do 

presente ensaio clínico randomizado foi verificar a efetividade de um programa de Estimulação Elétrica 

Neuromuscular (EENM) combinado com um Programa de Exercícios comparado a um Programa de 

Exercícios sem o uso da EENM. Ambas as intervenções tiveram a duração de 8 semanas e uma frequência 

de 2 vezes por semana. MÉTODOS. Cem pacientes com diagnóstico de osteoartrite do joelho foram 

alocados em dois grupos: 1- Estimulação Elétrica Neuromuscular + Exercícios e 2- Programa de Exercícios. 

Os critérios de inclusão foram: idade entre 50 e 75 anos, grau 2 ou acima de acordo com a classificação 

radiográfica de osteoartrite segundo Kellgren e Lawrence e diagnóstico de osteoartrite de acordo com os 

critérios do American College of Rheumatology. Os critérios de exclusão foram o uso de marcapasso, 

condições cardíacas instáveis, participação em outro programa de atividade física, incapacidade de usar 

bicicleta ergométrica ou andar, diagnóstico de fibromialgia, epilepsia ou lesões na pele em que eram fixados 

os eletrodos. Os desfechos primários foram: Escala Numérica de Dor de 0 a 10 e teste Timed Up and Go. 

Os desfechos secundários foram as pontuações nos aspectos dor, função e rigidez do questionário Western 

Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis (WOMAC). RESULTADOS. Oitenta e sete pacientes 

completaram o estudo. Após as intervenções, foram verificadas mudanças estatisticamente significantes em 

ambos os grupos em relação ao desfecho dor, teste Timed Up and Go e nos aspectos dor, função e rigidez 

do questionário WOMAC. Nenhuma diferença estatisticamente significante foi encontrada entre os grupos 

de intervenção. CONCLUSÕES. A adição da estimulação elétrica neuromuscular não melhorou os 

desfechos avaliados nos pacientes com osteoartrite do joelho. Este estudo foi registrado no Australian 

Clinical Trials Registry (ACTRN012607000357459) e teve a aprovação do Comitê de Ética da 

Universidade Federal de São Paulo. 
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ATIVAÇÃO, TORQUE E ARQUITETURA MUSCULAR DE FLEXORES PLANTARES APÓS 

DOIS ANOS E MEIO DA RUPTURA DO TENDÃO DE AQUILES 

1Amanda Rodrigues de Lima, 1Jeam Marcel Geremia, 1Alexandre Mayer, 2Rafael Duvelius Ott, 3Viviane 

Bortoluzzi Frasson e 1Marco Aurélio Vaz 

1UFRGS, Laboratório de Pesquisa do Exercício, Escola de Educação Física, Porto Alegre, RS; 2PUCRS, 

Serviço de Ortopedia do Hospital São Lucas; 3PHYSIQUE, Centro de Fisioterapia, Porto Alegre, RS 

E-mail: amandardelima@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O tratamento tradicional (TRA) de rupturas agudas do tendão de Aquiles envolve a 

imobilização do membro operado (OP). Pacientes são liberados para realizar suas atividades de vida diária 

após 6 meses da cirurgia. Entretanto, não se sabe se esse período de tempo é suficiente para a recuperação 

dos efeitos deletérios da lesão tendínea e da redução do uso sobre a estrutura e função do tecido muscular. 

OBJETIVO: comparar a arquitetura, a ativação e a produção de força dos músculos flexores plantares (FP) 

entre os membros saudável (SAU) e operado (OP) de indivíduos com ruptura aguda do tendão de Aquiles. 

MÉTODOS: Esse estudo observacional de corte transversal foi aprovado pelos comitês de ética de duas 

universidades. A amostra foi constituída por indivíduos do sexo masculino, divididos em 2 grupos: grupo 

TRA (n=10; bota gessada por 45 dias; pós-cirúrgico: 28,8 ± 3,7 meses) e grupo controle (CTR; n=10; 

indivíduos saudáveis). Os membros dominante (D) e não-dominante (ND) do grupo CTR foram 

comparados com o membro SAU do grupo TRA, e este último com o membro OP. O torque isométrico 

máximo (CVM) dos FP foi obtido bilateralmente nos ângulos articulares de 0° e -10° de FP com um 

dinamômetro isocinético e a ativação elétrica dos músculos gastrocnêmio medial e sóleo por 

eletromiografia de superfície. O comprimento de fascículo (CF), ângulo de penação (AP) e espessura (EM) 

do músculo gastrocnêmio medial foram obtidos com um sistema de ultrassonografia. O teste Qui-quadrado 

foi usado para comparação do nível de atividade física, a ANOVA One-Way para a comparação do membro 

SAU do grupo TRA com os membros D e ND do grupo CTR e o teste T de Student para amostras 

independentes na comparação dos membros SAU e OP no grupo TRA (nível de significância = α≤0,05). 

RESULTADOS: Não houve diferença para nenhuma variável entre o membro SAU do grupo TRA e os 

membros D e ND do grupo CTR. Na comparação com o membro SAU, o membro OP apresentou redução 

no torque e na ativação muscular. Além disso, o CF e a EM apresentaram menores valores no membro OP 

quando comparado com o membro SAU. O AP não apresentou diferença entre os membros. 

CONCLUSÃO: Após mais de 2 anos do procedimento cirúrgico, os músculos FP ainda apresentam 

redução na força muscular que parece estar associada às perdas de tecido contrátil e à redução na capacidade 

de ativação muscular. Tais perdas demonstram a necessidade de protocolos de reabilitação prolongados, a 

fim de levar os pacientes a uma condição de saúde. 
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AGING AND RESISTANCE TRAINING CHANGES THE EXTRACELLULAR MATRIX AND 

PROMOTED ADAPTATIONS IN RATS CALCANEAL TENDON 
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Pimentel, 3Heloisa Sobreiro Selistre de Araujo 

1UnB, Faculdade de Ceilândia, Universidade de Brasília, Brasília, DF  

2UNICAMP, Departamento de Biologia Celular e Estrutural, Campinas, SP, 

3UFSCar, Departamento Ciências Fisiológicas, São Carlos, SP, Brazil.  

E-mail: marqueti@gmail.com  

 

INTRODUÇÃO. Aging process is a complex and multifactorial one characterized by deleterious changes 

in cells and tissues which progresses to a deterioration of the integrity of different functions. The 

physiological functions decline during the aging process causes changes in the extracellular matrix (ECM) 

of muscles and tendons. Tendons play an important role in musculoskeletal functioning; physically they 

connect bones and muscles to produce joint torques and movement. However, the aging of tendon is a 

major problem affecting the mobility of an increasingly aging population, and age-related changes lead to 

numerous musculoskeletal pathologies in old age. Interestingly, the resistance training, can improve the 

power transmission and fibrilar arrangement in energy absorption and load, because the synthesis of 

collagen I and III and also other proteins of ECM. OBJETIVOS. The aim of this study was to determine 

the effect of resistance training on the properties of ECM in relation to components on the calcaneal tendon 

of young and old rats MÉTODOS. Wistar rats of three (young, n = 30) and 20 months (old, n = 30) were 

used and divided into four groups: young sedentary rats (YS), young trained rats (YT), old sedentary rats 

(OS), old trained rats (OT). Resistance training was based in to climb a 1.1-m vertical ladder with weights 

secured to rats’ tail was used. Training sessions consisted of 4 ladder climbs, with 65%, 85%, 90%, and 

100% of their previous maximal carrying capacity, determined in the previous session during 12-week. 

Analysis of proteolytic activity of tendon extracts was done by zymography; gene expression was 

performed by real-time PCR and glycosaminoglycans (GAGs) content by spectrophotometry. 

RESULTADOS. The findings demonstrate that resistance training increased levels of pro, intermediate 

and active-MMP2 in young animals. In the senile group, the training increased only the pro and intermediate 

forms. Training up-regulated the biglycan, fibromodulin and decorin gene expression. In senile group the 

training up-regulated only decorin. The aging promoted a down-regulation of biglycan expression. The 

aging also decreased the GAGs content; however, the training was effective to prevent this loss. 

CONCLUSÕES. The resistance training prevents the aging-related loss in ECM. Resistance training could 

be an effective clinical approach in rehabilitation to attenuate the detrimental effects of aging as tendon 

rupture and tendinophaties. 
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SESSÃO ORAL – RECURSOS TERAPÊUTICOS 
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TRATAMENTO DA CONTUSÃO MUSCULAR DE GASTROCNEMIO EM RATOS 
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INTRODUÇÃO: A contusão muscular é responsável por 60% das lesões esportivas, sendo a principal 

causa de afastamento da sua prática. Apesar desta grande prevalência, existem poucos estudos clínicos 

relacionados a formas de tratamento, dificultando a padronização da assistência fisioterápica. OBJETIVO: 

comparar os efeitos do alongamento e/ou ultrassom terapêutico, na morfologia muscular após contusão em 

ratos. METODOLOGIA: Ratos wistars machos (n=35, 8-9 semanas, 271±14g), foram divididos em cinco 

grupos: Grupo Controle (n=03); Grupo Lesão (n=8); Grupo Lesão + Ultrassom (n=8); Grupo Lesão + 

Alongamento (n=8); Grupo Lesão + Ultrassom + Alongamento (n=8). A aplicação do ultrassom foi iniciada 

72h após a contusão no modo pulsado 50%, 0,5 W/cm2, 5 min. Foram realizadas 5 aplicações, uma por dia, 

durante 5 dias consecutivos. No 10º. dia foi iniciado o alongamento passivo manual do GD, 4 repetições 

de 30s, com 30s de repouso entre cada repetição, 1 vez por dia, por 2 semanas, totalizando 10 aplicações. 

Após 22 dias, os ratos foram pesados e os músculos de ambas as patas foram retirados para análise do peso 

e comprimento muscular, número e comprimento dos sarcômeros, área de secção transversa e porcentagem 

de colágeno (I e III). RESULTADOS: O peso corporal final foi maior do que o inicial em todos os grupos. 

O número de sarcômeros foi estatisticamente maior (p<0.001) no grupo alongamento; o comprimento dos 

sarcômeros entre o Grupo Lesão + Ultrassom e Grupo Lesão + Alongamento. A área de secção transversa 

no Grupo Lesão foi maior do que no Grupo Lesão + Alongamento e a porcentagem de colágeno entre o 

Grupo Lesão e o Grupo Lesão + Ultrassom. CONCLUSÃO: os protocolos de intervenção não interferiam 

no ganho de peso corporal dos animais. A associação do ultrassom com o alongamento foi determinante 

para a sarcomerogênese, porém, somente o alongamento preveniu o aumento de colágeno nos músculos 

lesados. 
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DOSAGEM DE SEROTONINA SISTÊMICA APÓS A APLICAÇÃO DA TENS DE BAIXA 

FREQUÊNCIA NOS LIMIARES SENSORIAL E MOTOR 

Allan Keyser de Souza Raimundo, Ramaiana Soares da Silva Passos, Reyslane Magalhães de Souza 

UCB - Universidade Católica de Brasília, Curso de Fisioterapia, Brasília, DF 
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INTRODUÇÃO. A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) é um método bastante utilizado na 

prática clínica, pois constitui uma forma eficaz e não-farmacológica de tratamento da dor. Diversos 

parâmetros podem ser adotados nessa forma de eletroestimulação, dentre elas a baixa frequência que atua 

na liberação de opióides endógenos e neurotransmissores, como a serotonina, de grande importância clínica 

em vista do seu papel anti-nociceptivo. OBJETIVOS. Verificar em qual intensidade da TENS de baixa 

frequência ocorre maior liberação de serotonina através da estimulação nos limiares sensorial e motor. 

MÉTODOS. Trata-se de um ensaio clínico randomizado cruzado, cuja amostra foi composta por 17 

mulheres jovens, hígidas e sedentárias que se submeteram a aplicação de TENS de baixa frequência de 

10Hz, largura de pulso de 100μs, nos limiares sensorial e motor, realizada em distintos dias, por período de 

30 minutos e intensidade definida por meio de sorteio diário, sendo modulada conforme a percepção do 

indivíduo, cujos eletrodos de silicone carbonado de 5cm de comprimento, foram aplicados bilateralmente, 

posicionados em paralelo nas eminências tenar e hipotênar. Todas as voluntárias receberam os dois limiares 

da TENS para que fosse possível uma comparação em nível individual das variações de serotonina, 

excluindo, desta forma, a necessidade de um grupo controle. A coleta de sangue para dosagem de serotonina 

foi realizada antes e logo após a aplicação da TENS. Todas as coletas seguiram o mesmo protocolo de 

análise do próprio laboratório, sendo realizado o exame de serotonina total, cujo método é a cromatografia 

líquida de alta performance. Para a análise estatística foram utilizados os testes não-paramétricos de 

Wilcoxon e de Fridman para a análise intra-grupos e intergrupos. A pesquisa foi aprovada e registrada pelo 

comitê de ética da Universidade Católica de Brasília sob o Nº. CEP/UCB 12/2009. RESULTADOS. 

Observou-se um acréscimo significativo de serotonina nos dois limiares após a aplicação da 

eletroestimulação, sensorial (média antes 19,06 ± 11,45 e após aplicação 31,06 ± 18,24 com p<0,01); motor 

(média antes 20,88 ± 16,78 e após aplicação 36,69 ± 35,43 com p<0,01); não havendo diferença entre eles 

(p=0,2). CONCLUSÕES. A aplicação da TENS de baixa frequência, independentemente de ser aplicada 

no limiar sensorial ou motor, produz seu efeito de liberação de serotonina. 
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INTRODUÇÃO. A Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) é uma técnica de analgesia cujo 

mecanismo de ação baseia-se na teoria das comportas e na produção de neurotransmissores inibidores. A 

crioterapia aumenta o limiar de excitação das células nervosas e reduz a velocidade de transmissão dos 

impulsos dolorosos. Estudos têm sugerido a associação dessas modalidades terapêuticas, porém não há 

consenso na literatura sobre o uso combinado dessas terapias pois a crioterapia produz redução na 

velocidade de condução das fibras nervosas que poderia alterar o limiar de excitabilidade sensitivo e 

bloquear a atuação da TENS. OBJETIVOS. Comparar a intensidade de corrente necessária para atingir o 

limiar sensitivo entre grupos utilizando a TENS e a terapia combinada. MÉTODOS. Estudo transversal 

controlado com 20 voluntários saudáveis do sexo masculino com média de idade de 22,5±4,0 anos. Após 

definição por sorteio, um dos membros superiores recebeu a TENS e o outro, simultaneamente, a TENS 

associada à crioterapia utilizando a bolsa de gelo durante 30 minutos com intensidade de corrente necessária 

para atingir o limiar de excitabilidade sensitivo utilizando tempo de pulso de 0,2 ms, repouso de 9,8 ms e 

frequência de 100 Hz como parâmetros de estimulação. RESULTADOS. O valor da intensidade inicial foi 

em média 7,0±1,4 mA e de 11,1±2,1 mA no minuto final no grupo com TENS. No grupo da TENS 

associada à crioterapia, o valor médio da intensidade inicial foi de 7,2±1,3 mA e final de 15,9±2,7 mA. O 

teste Wilcoxon encontrou diferença estatisticamente significativa do limiar de excitabilidade sensitivo entre 

as modalidades testadas com valores de intensidade de corrente maiores para o grupo de terapia combinada. 

CONCLUSÕES. A crioterapia produz alteração do limiar de excitabilidade sensitivo sendo necessário o 

aumento da intensidade da corrente para que o voluntário continue sentindo a mesma, entretanto a TENS 

continua sendo transmitida pelas vias neurais durante o uso combinado com a crioterapia. 
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EFEITOS IMEDIATOS DO AGULHAMENTO SECO E LIBERAÇÃO MIOFASCIAL SOBRE A 

INTENSIDADE DOLOROSA E LIMIAR DE DOR A PRESSÃO EM INDÍVUOS COM DOR 

CERVICAL CRÔNICA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO PLABEBO-CONTROLADO 

1,2Fábio Stieven, 1Claudia Ferreira Gomes da Silva, 1Marcelo F. Silva, 1Luis Henrique T. da Rosa 

1 Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Ciências da Reabilitação da UFCSPA; 2Instituto de Ciências 

da Saúde da Universidade Feevale; E-mail: fabio.stieven@gmail.com  

 

INTRODUÇÃO: Ensaios clínicos recentes têm apontado o agulhamento seco (AS) e a liberação miofascial 

(LM) como formas indicadas para o tratamento de pontos de gatilho miofasciais (PGM) de indivíduos com 

dor cervical crônica. Entretanto seus efeitos hipoalgésicos apresentam resultados inconclusivos devido a 

pequena quantidade de estudos e baixa qualidade metodológica dos mesmos. OBJETIVO: Comparar os 

efeitos imediatos de uma aplicação de AS e LM sobre à intensidade dolorosa e o limiar de dor a pressão no 

músculo trapézio superior (MTS) e ao nível do cotovelo em indivíduos com dor cervical crônica. 

DELINEAMENTO: Ensaio clínico randomizado de três braços. MÉTODOS: Após aprovação pelo 

Comite de Ética e Pesquisa de uma Universidade de Porto Alegre, 44 pacientes (27±6 anos, 29 mulheres) 

com dor cervical crônica e PGM do MTS foram eletronicamente randomizados através do software online 

random.org para um dos três braços da pesquisa: AS (n=15), LM (n=14) e placebo (PL, n=15). Os 

participantes receberam uma única intervenção. Escala númerica da dor e limiar de dor a pressão sobre o 

MTS e ao nível do cotovelo foram os desfechos coletados nos momentos pré e pós-intervenção, por um 

avaliador cegado quanto a alocação dos pacientes. Análise de variância foi utilizada para examinar os 

efeitos do tratamento sobre as variáveis com pós-teste de Bonferroni. O tamanho de efeito foi calculado 

através do coeficiente de Cohen. RESULTADOS: Após aplicação de uma sessão de tratamento, os 

pacientes do grupo AS e LM relataram significativa redução na intensidade dolorosa (P<0,001 para ambos). 

O grupo PL não apresentou diferença significativa (P=0,07). Participantes do grupo AS e LM 

experienciaram aumento significativo do limiar de dor a pressão no MTS tratado (F=4,917, P=0,001; 

F=4.70, P<0,05, respectivamente). Para região do cotovelo, a análise de variância demonstrou aumento 

significativo do limiar de dor a pressão para o grupo AS (P =0,04). LM e PL não apresentaram diferença 

significativa (P=0,186 e P=0,917, respectivamente). Quanto ao tamanho de efeito, grupo AS apresentou 

um grande efeito no limiar de dor a pressão no MTS e ao nível do cotovelo (1,64 e 0,90, respectivamente). 

O grupo LM apresentou moderado e pequeno tamanho de efeito ao nível do MTS e cotovelo (0,62 e 0,26 

respectivamente). CONCLUSÃO: Os resultados deste ensaio clínico sugerem que uma única aplicação de 

AS é superior a LM para promover efeitos hipoalgésicos ao nível do MTS e cotovelo. Ambas terapias são 

eficazes para promover redução da intensidade dolorosa imediatamente após a terapia. 
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SESSÃO ORAL – COLUNA VERTEBRAL 
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FORÇA DOS MÚSCULOS EXTENSORES DO TRONCO 
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INTRODUÇÃO. O teste de Sorensen é um método válido e confiável para avaliar a resistência isométrica 

da lombar e predizer lombalgias e incapacidades. A avaliação dos déficits funcionais e morfológicos dos 

músculos extensores do tronco é importante, pois a atrofia, fraqueza, e baixo nível de resistência têm sido 

associados com a dor lombar. Levando em consideração a importância de estabelecer a relação entre os 

métodos clínicos de avaliação quanto à prevenção da dor lombar crônica, a relação entre a resistência 

lombar estática com a dinâmica funcional e a força deve ser melhor compreendida. OBJETIVOS. Verificar 

se existe relação entre o teste de Sorensen e os testes de resistência dinâmica e de força muscular máxima 

dos músculos extensores do tronco. MÉTODOS. Este é um estudo transversal, foram recrutados 40 

voluntários saudáveis (20 homens e 20 mulheres) com 21 anos de idade, peso 64,16 kg, altura 1,67 cm. A 

pesquisa foi conduzida de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) com o número do parecer: 

846.393. A força isométrica dos músculos extensores do tronco foi quantificada por uma célula de carga 

fixa ao banco lombar inclinado, o Pico foi retido como valor final (PicoLOMBAR). Após, o teste de Sorensen 

foi conduzido no banco lombar inclinado, com carga relativa de 50% da força lombar máxima, até o tempo-

limite em segundos (TLIMITE). A resistência dinâmica lombar, também conduzida no mesmo aparato, com 

a mesma carga, os participantes realizaram flexão e extensão do tronco até exaustão, o número de repetição 

foi registrado (NREP). Para análise estatística, foi utilizado o teste Shapiro Wilk para distribuição da 

normalidade dos dados, e uma correlação de Spearman para determinar a relação entre TLIMITE, PicoLOMBAR, 

e NREP. A significância estabelecida foi de P<0,05, o programa utilizado foi o Graph Pad Prism 5. 

RESULTADOS. Significante e moderada (P<0,01; = .57) correlação foi encontrada entre TLIMITE e NREP, 

enquanto significante e moderada (P<0,01; = -.48) correlação também foi observada entre TLIMITE e 

PicoLOMBAR. Embora esta última sendo negativa, indicando quanto maior o PicoLOMBAR do indivíduo menor 

é seu TLIMITE de resistência estática e assim discriminando as capacidades físicas do indivíduo. Esta relação 

não foi encontrada para a condição dinâmica (PicoLOMBAR versus NREP). CONCLUSÕES. Existe uma 

relação significante entre o teste Sorensen, contexto estático, com a resistência dinâmica e força dos 

músculos extensores do tronco. Os resultados têm implicações importantes no processo de avaliação 

diagnóstica clínica para prevenção da dor lombar crônica e as incapacidades em adultos. 
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APLICAÇÃO DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA E DO 

EXERCÍCIO RESISTIDO NO TRATAMENTO DA LOMBALGIA 
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INTRODUÇÃO. Evidências demonstram que os exercícios resistidos que estabilizam a musculatura 

lombar e a corrente estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) podem ser eficazes no tratamento da 

dor lombar. OBJETIVOS. O propósito foi o de avaliar o efeito do exercício resistido associado ou não a 

aplicação da TENS em indivíduos com dor lombar. MÉTODOS. Trata-se de um ensaio clínico 

randomizado, que contou com a participação de 64 pacientes com dores lombares, sendo divididos em 4 

grupos de tratamento: Grupo 1 composto por 16 indivíduos, que recebeu orientação para realização de 

exercícios domiciliares contendo alongamentos; Grupo 2 composto por 16 indivíduos, que recebeu 

aplicação da TENS acupuntura com frequência de 10 Hz, largura de 200us, por 30 minutos; Grupo 3 

composto por 17 indivíduos, que receberam intervenção de exercícios resistidos com halter de 1 Kg e bola 

suíça, abdominal, flexão lateral de tronco, agachamento e ponte, em 3 séries de 15 repetições em 8 dia 

consecutivos; grupo 4 composto por 15 indivíduos, que receberam combinados os tratamentos propostos 

nos grupos 2 e 3. Foram realizadas 2 avaliações dos pacientes, sendo uma no 1º encontro e outra no 9º 

encontro ao final da última sessão. Foi utilizado o questionário de Oswetry e a escala analógica visual da 

dor. Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Católica de Brasília 

(UCB) e aprovado sob o número CEP/UCB 78/2009 RESULTADOS. Foram observados que em todos os 

grupos os tratamentos foram eficazes na redução da dor, com exceção dos exercícios domiciliares. De 

acordo com a média de todos os grupos, na EVA antes do tratamento os resultados foram de 7,05 ± 2,15 e 

após tratamento de 5,05 ± 2,32. Na tabela de Oswetry a média antes o tratamento foi 18,58 ± 7,96 e a média 

após o tratamento de 14,25 ± 8,10. CONCLUSÕES. Ao final deste estudo, conclui-se que houve 

efetividade no tratamento com exercício, com a TENS e com a associação dos dois para pacientes com dor 

lombar, resultando com isso a diminuição da dor e da incapacidade. 
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INTRODUÇÃO. A disfunção biomecânica intervertebral (DBI) é uma condição de hipomobilidade 

articular que pode gerar uma hiperatividade dos músculos paravertebrais, sendo caracterizada por um 

espasmo muscular protetor, podendo alterar a espessura muscular e limitar o movimento articular. Como 

tratamento da DBI destaca-se o emprego das técnicas manipulativas de alta velocidade e baixa amplitude 

(AVBA) e das técnicas de energia muscular (EM). OBJETIVOS. Comparar o efeito das técnicas de AVBA 

e EM na espessura do músculo multífido lombar (EsML) e no limiar de dor a pressão das vértebras lombares 

(LDPV) nos momentos pré-intervenção (1), pós-imediato (2), pós-15 minutos (3) e no follow-up de dois 

dias (4). MÉTODOS. Este ensaio clínico randomizado, duplo-cego, sham-controlado seguiu as 

recomendações do CONSORT, registrado no Clinical Trials e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFCSPA. A amostra foi composta por 60 indivíduos assintomáticos (49 mulheres e 11 homens) que 

apresentavam DBI na coluna lombar. Os participantes foram randomizados por um pesquisador alheio às 

coletas em três grupos: AVBA, EM e Sham. A alocação secreta foi garantida por meio do uso de envelopes 

opacos e selados. A EsML foi mensurada por meio da ultrassonografia e o LDPV foi avaliado por meio de 

um Algômetro Digital. A normalidade dos dados foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk. Foi 

utilizada a análise de variância para medidas repetidas com dois fatores mistos foi realizada para identificar 

efeitos de interação entre os fatores (grupo e momento). A análise de variância foi utilizada para comparar 

os três grupos em cada momento e a análise de variância para medidas repetidas para comparar o efeito dos 

momentos dentro de cada grupo, com post-hoc de Bonferroni. RESULTADOS. O Grupo EM apresentou 

uma diferença estatisticamente significativa quando comparada ao Grupo Sham (p=0,01), aumentando a 

EsML em todos os momentos ao longo do tempo, principalmente quando comparado o momento baseline 

com o follow-up. Com relação aos dados do LDPV o Grupo AVBA apresentou diferença estatisticamente 

significativa em L4 no momento pós-imediato em comparação ao baseline (p=0,01) e no follow-up em L1 

(p=0,02) em comparação ao Grupo Sham. CONCLUSÕES. Sugere-se que tratar a DBI com técnicas de 

AVBA gera um maior efeito no LDPV e com técnicas de EM um maior efeito sobre a espessura muscular, 

assim, pode-se ter uma tomada de decisão clínica mais efetiva. 
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INTRODUÇÃO. A mobilização interverterbral passiva acessória (MIVPA) é uma importante ferramenta 

utilizada por fisioterapeutas no manejo de diversas condições musculoesqueléticas. Dentre os diversos 

mecanismos propostos para explicar os efeitos clínicos, tem crescido o interesse na investigação de efeitos 

neurofisiológicos e da influência do Sistema Nervoso Autônomo na modulação descendente da dor a partir 

da MIVPA. Em comparação com a região cervical e a região lombar, o número de estudos investigando os 

efeitos de MIVPA aplicada à coluna torácica é substancialmente menor. Estudos que observem o efeito de 

duas diferentes técnicas de MIVPA torácica, frequentemente utilizadas na pratica clínica, na variabilidade 

da frequência cardíaca (VFC) e no limiar de dor à pressão (LDP) concomitantemente não foram 

encontrados. O conhecimento do efeito destas abordagens nestes desfechos fornecerá relevantes 

informações sobre o papel neurofisiológico da MIVPA. OBJETIVOS. Comparar o efeito de duas 

diferentes técnicas de MIVPA aplicadas à coluna torácica sobre a VFC e o LDP em indivíduos 

assintomáticos. MÉTODOS. Um ensaio clínico randomizado, duplo cego, placebo-controlado, foi 

realizado. Sessenta indivíduos foram incluídos e alocados randomicamente para receber uma única 

intervenção de MIVPA torácica póstero-anterior com rotação em decúbito ventral (grupo PA), MIVPA 

torácica póstero-anterior em posição de SLUMP (grupo SLUMP), ou intervenção placebo (grupo Placebo). 

A VFC e o LDP em seis pontos anatômicos foram mensurados antes e imediatamente após a intervenção. 

ANOVA de um caminho com post-hoc de Bonferroni para os dados paramétricos, e Kruskal-Walis para os 

dados não paramétricos foram utilizados para comparação entre grupos. Teste-t pareado e teste de Wilcoxon 

foram realizados para análise intra-grupos, para os dados paramétricos e não paramétricos respectivamente. 

RESULTADOS. Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos para 

qualquer parâmetro da VFC e do LDP. Na análise intra grupo se identificou um aumento estatisticamente 

significativo do LDP na mão ipsilateral à técnica após a intervenção do grupo SLUMP. CONCLUSÕES. 

As duas técnicas aplicadas, MIVPA torácica póstero-anterior em decúbito ventral ou em posição de 

SLUMP, não promoveram efeitos estatisticamente diferentes em relação a uma intervenção placebo, para 

esta amostra de participantes assintomáticos. 
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INTRODUÇÃO. Estima-se que 80% das pessoas terão em algum momento da vida dor na coluna 

desencadeando consequências físicas, psicoemocionais e laborais. Visando fortalecer a musculatura 

responsável por manter a estabilidade da coluna em sua posição fisiológica e funcional, exercícios de 

estabilização segmentar têm sido usados cada vez mais evidenciando grandes benefícios no tratamento e 

prevenção da dor e outras lesões. OBJETIVOS. Avaliar os efeitos do protocolo institucional de exercícios 

de estabilização segmentar em pacientes diagnosticados com cervicalgia e lombalgia crônica do programa 

de coluna no Centro de Reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein (CERE/HIAE). MÉTODOS. 

Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo que avaliou a evolução de pacientes com patologias da coluna 

durante o tratamento por 12 meses através de coleta de questionários de função e qualidade de vida contida 

no banco de dados do CERE/HIAE. Todos os pacientes receberam um programa de exercícios de 

estabilização segmentar por 20 sessões, durante 40 minutos, duas vezes na semana. Durante as sessões, os 

pacientes receberam orientações de proteção da coluna, atividade de vida diária e posturas nas atividades 

laborais. Também utilizamos calor superficial e eletroanalgesia para manejo da dor. Estes foram 

questionados no início e término das terapias a presença de dor através da escala visual numérica (EVN). 

Os pacientes responderam ao questionário de funcionalidade de Roland-Morris (RM), para lombar e, o 

questionário de NeckDisability Index (NDI) para cervical e, ambos receberam o questionário EuroQol 5D-

3L (EQ 5D-3L) de qualidade de vida; respondidos na primeira, décima e vigésima sessão. RESULTADOS. 

Sessenta e seis indivíduos participaram do estudo sendo 31 homens (6 cervicais e 25 lombares) e 35 

mulheres (6 cervicais e 29 lombares), com idade média de 45 anos. Os 12 indivíduos com cervicalgia 

possuíam média de dor inicial grau 6 e final grau 3; NDI inicial de 17 e final 9; EQ 5D-3L inicial 0,595 e 

final 0,742. Já os 54 participantes com lombalgia tiveram média de dor inicial grau 5 e final 2; RM inicial 

10 e final 6; EQ 5D-3L inicial de 0,574 e final de 0,723. CONCLUSÕES. Após 20 sessões observamos 

melhora de 58% da função cervical e de 57% lombar com redução de 52% da algia na cervical e de 44% 

na lombar. Obtivemos melhora de 78% na qualidade de vida nas cervicalgias e 79% nas lombalgias 

mostrando a importância dos exercícios de estabilidade segmentar para coluna vertebral. 
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INTRODUÇÃO. Dor cervical é uma disfunção musculoesquelética prevalente. Além disso, identifica-se 

comumente a presença de pontos gatilhos miofasciais nestes indivíduos, sobretudo no músculo trapézio 

superior. OBJETIVOS. Correlacionar o tempo de cronicidade de dor cervical e a temperatura cutânea 

sobre o ponto gatilho miofascial no músculo trapézio superior. MÉTODOS. Trata-se de um estudo 

transversal quantitativo. Universitários de ambos os gêneros foram recrutados na cidade de Ribeirão Preto. 

Os critérios de inclusão adotados foram: faixa etária entre 18 e 45 anos, presença de dor cervical (escore ≥ 

5 pontos no Neck Disability Index e escore ≥ 3 pontos na Escala Numérica de Avaliação da Dor), e uso do 

computador por pelo menos 2 horas diárias. Além disso, os voluntários apresentaram ponto gatilho 

miofascial central ativo unilateral no músculo trapézio superior do mesmo lado da dominância do membro 

superior. Os voluntários foram questionados com relação ao tempo aproximado em meses de dor na região 

cervical. Além disso, para a avaliação da temperatura cutânea sobre o ponto gatilho miofascial, foi utilizada 

uma câmera térmica modelo T300 da FLIR Systems. Na análise estatística, foi utilizado o teste Shapiro-

Wilk para se verificar a distribuição dos dados e o coeficiente de correlação de Pearson para verificar a 

associação entre as variáveis (nível alfa de 5%). RESULTADOS. O estudo foi integrado por 23 mulheres 

e dois homens, 23 destros, com média de idade de 22,12 anos (2,54) e IMC médio de 21,04 kg/cm2 (1,95). 

Os voluntários apresentaram temperatura cutânea média sobre o ponto gatilho miofascial de 33,53º C (0,84) 

e tempo médio de dor cervical de 39,33 meses (33,26), variando entre um e 120 meses o tempo mínimo e 

máximo de dor, respectivamente. Além disso, foi constatada associação significativa, negativa e moderada 

(r = -0,411; p = 0,041) entre o tempo de cronicidade de dor cervical e a temperatura cutânea sobre o ponto 

gatilho miofascial no músculo trapézio superior. CONCLUSÃO. Indivíduos com maior tempo de 

cronicidade de dor cervical apresentam diminuição da temperatura cutânea sobre o ponto gatilho miofascial 

no músculo trapézio superior. 
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INTRODUÇÃO. A radiografia é o padrão ouro para avaliação da coluna vertebral e o método Cobb é 

preferido para medições angulares. Contudo, existe uma variabilidade inerente ao exame e ao avaliador, a 

qual é bem conhecida na população adulta. OBJETIVOS. Verificar a reprodutibilidade intra e 

interavaliador do método Cobb na avaliação da cifose torácica em crianças. MÉTODOS. Estudo 

retrospectivo, no qual foram incluídos exames radiológicos de perfil direito de 50 crianças, com idade 

média de 11,5±2,6 anos. Os cálculos dos ângulos de Cobb foram realizados no software Matlab 7.9, de 

forma independente, por três profissionais treinados no método (Avaliadores A, B e C). Cada profissional 

avaliou um mesmo exame duas vezes com uma semana de intervalo. As avaliações foram realizadas 

utilizando-se dois níveis vertebrais superiores de referência, sendo eles os platôs superiores de T1 e T4. 

Como limite inferior da curva assumiu-se o platô inferior de T12. Análise estatística foi realizada no 

software SPSS 20.0, com média e desvio-padrão, Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC), teste t e 

ANOVA para medidas repetidas (α=0,05). RESULTADOS. Para reprodutibilidade intra-avaliador obteve-

se correlações variando de moderada a excelente ao utilizar T1 (ICC 0,74 a 0,94; p<0,001), e excelentes ao 

utilizar T4 (ICC 0,76 a 0,90; p<0,001). No entanto, foram obtidas diferenças significativas entre as médias 

para o avaliador B em ambos os níveis vertebrais e uma diferença significativa para o avaliador C quando 

utilizado T4. As diferenças médias absolutas encontradas variaram de 2,6 a 7,3º quando utilizado T1 e de 

3,2 a 5,6º quando utilizado T4. Quanto a reprodutibilidade interavaliador, foram observadas correlações 

moderadas, mas houve diferenças significativas entre as médias dos avaliadores em ambos os níveis 

vertebrais. Essas diferenças foram maiores que 5º tanto ao utilizar T1 (7,4º) quanto ao utilizar T4 (6,8º). 

CONCLUSÕES. O método Cobb apresentou níveis adequados de correlação nas medidas intra e 

interavaliador na avaliação da cifose em crianças, independentemente do nível vertebral utilizado. No 

entanto, apresenta uma variabilidade angular considerável, a qual parece diferir de avaliador para avaliador 

e, pode ser maior quando as avaliações são realizadas por avaliadores diferentes. Dessa forma, o ideal seria 

que os profissionais testassem a sua reprodutibilidade na medição do ângulo Cobb e, sempre que possível, 

o acompanhamento fosse realizado pelo mesmo profissional. 
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INTRODUÇÃO. Dois fatores comuns associados à dor lombar são a fraqueza dos músculos do tronco e 

da parede abdominal e um controle motor insuficiente de músculos profundos como os multífidos lombares 

e transverso do abdome. Indivíduos com dor lombar apresentam também alterações ou limitações de 

mobilidade da coluna vertebral. Poucos métodos descritos na literatura possibilitam avaliar a fraqueza 

muscular, o controle motor e a mobilidade da coluna vertebral durante exercícios dinâmicos do tronco. 

OBJETIVOS. O presente estudo teve como objetivo criar um escore funcional a partir da execução de 3 

exercícios de Pilates que envolvem mobilidade da coluna vertebral e recrutamento do músculo transverso 

do abdome, e comparar esse escore entre pacientes com dor lombar e sujeitos assintomáticos para dor 

lombar. MÉTODOS. Esse é um estudo observacional de corte transversal. Trinta e seis sujeitos 

(sintomáticos = 18; saudáveis = 18) concordaram em participar do estudo e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi realizado segundo as normas propostas pela Declaração 

de Helsinki e resolução 466/12 do CNS. A avaliação dos sujeitos foi realizada previamente ao início da 

prática de Pilates. A presença de dor lombar foi detectada na anamnese inicial através de questionamento 

direto ao paciente. Três movimentos utilizados na prática do Pilates foram realizados para construção de 

um escore final: Rollup, Hundred e Swan. Os resultados foram graduados de zero a 3, onde zero 

representava a incapacidade de realização do movimento, e 3 representava ótima qualidade de execução do 

movimento. Os seguintes itens foram observados para determinar a ótima execução de cada movimento: 

grau de mobilidade da coluna, recrutamento do músculo transverso do abdome e alinhamento postural. O 

teste T de Student para amostras independentes foi utilizado para comparação dos resultados entre os grupos 

(com x sem dor lombar) com nível de significância de p<0.05. RESULTADOS. A soma dos escores dos 

3 movimentos foi menor no grupo com dor lombar em relação ao grupo sem dor lombar (p=0,016). A média 

do escore do grupo de dor lombar foi de 5,5, enquanto do grupo sem dor lombar foi de 7,0. 

CONCLUSÕES. Os resultados do presente estudo indicam que a presença de dor lombar reduz a 

capacidade de realização dos movimentos do Pilates, e sugerem uma pior mobilidade do tronco, fraqueza 

muscular e controle motor insuficiente em sujeitos sintomáticos para dor lombar. 
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INTRODUÇÃO. Os desvios posturais estão presentes em grande parte da população. Gêmeos são 

suscetíveis a alterações posturais. A biofotogrametria é uma das formas mais precisas de avaliação postural 

estática. Esta pesquisa poderá nortear estudos futuros, campanhas de prevenção e tratamentos das alterações 

posturais mais comumente encontradas nesta população. OBJETIVOS. Verificar as alterações posturais 

mais comumente encontradas em gêmeos monozigóticos e dizigóticos. MÉTODOS. Estudo transversal, 

com 12 pares de gêmeos, avaliados por biofotogrametria, um questionário para determinação da zigotia dos 

gêmeos, teste de Adams e avaliação do perfil da cintura. RESULTADOS. A idade média dos gêmeos foi 

de 24,8 ± 6,6, sendo seis pares masculinos, três femininos e três de ambos os sexos. Quanto à gemelaridade, 

sete pares eram dizigóticos, quatro monozigóticos e um sem informação. Dentre as trinta e quatro variáveis 

pesquisadas, houve concordância significativa entre os gêmeos quanto ao ângulo de inclinação do pé 

esquerdo (p=0,021), flexo de joelho bilateral (p=0,004), báscula da pelve direita e esquerda (p=0,004) e 

perfil da cintura (p=0,004). CONCLUSÕES. Os resultados do estudo demonstram que há importante 

influência fenotípica nas alterações posturais apresentadas por gêmeos e que, apesar de haver um consenso 

de que alterações posturais possuem etiologia multifatorial de base genética, parece haver uma tendência 

maior a alterações posturais relacionadas às influências que essa população está exposta ao longo da vida, 

sendo indicada, atuação do fisioterapeuta, de forma preventiva em creches e escolas, orientando a 

população, sobre cuidados com a postura corporal. 
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INTRODUÇÃO. O Futebol Americano é um esporte novo no Brasil (menos de 10 anos), mas não ausente 

de riscos de lesões articulares e musculares. Poucos estudos têm investigado as respostas de equilíbrio 

postural nesses atletas, para contribuir no processo de avaliação e intervenção de disfunções oriundas deste 

esporte. OBJETIVOS. Avaliar e comparar o equilíbrio postural estático, em apoio unipodal, sobre uma 

plataforma de força entre atletas de futebol americano e indivíduos não atletas. MÉTODOS. Treze atletas 

de futebol americano (média idade 26±6 anos), e 13 indivíduos não atletas (idade média 26±6 anos), ambos 

do sexo masculino, realizaram três tarefas de apoio unipodal, sobre uma plataforma de força 

(BIOMEC400), com a perna dominante e olhos abertos durante 30 segundos. Um período de repouso de 

30 segundos foi acordado entre cada tarefa e a média utilizada para análise de equilíbrio postural. Os 

parâmetros estabilográficos da plataforma computados foram: área de deslocamento do centro de pressão 

(A-COP) e as derivadas em velocidade de oscilação do COP nas direções anteroposterior (VEL A/P) e 

médiolateral (VEL M/L). Um teste t de amostras independentes foi utilizado para comparar as médias entre 

os grupos, por meio do pacote SPSS (v20) e com significância adotada de P<0,05. RESULTADOS. 

Conforme distribuição normal dos dados, diferenças significantes foram encontradas entre os dois grupos 

(atletas de futebol americano e não atletas) para as variáveis A-COP (P=0,003), VEL A/P (P=0,007) e VEL 

M/L (P=0,002). O grupo de atletas de futebol de americano apresentou pior equilíbrio postural do que o 

grupo não atletas, sendo a magnitude dessas diferenças expressadas por um grande effect size em todas as 

variáveis (A-COP = 2,5; VEL A/P = 1,50; e VEL M/L = 2,0). CONCLUSÕES. Os resultados deste estudo 

demonstraram que os atletas de futebol americano apresentam um déficit de equilíbrio importante em 

relação ao grupo não atletas. Esses resultados têm implicações para desenvolver estratégias de intervenção 

que visem melhorar o equilíbrio postural desses atletas no intuito de promover a performance motora e 

prevenir futuras lesões. 
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INTRODUÇÃO: As alterações posturais estáticas são consideradas um problema de saúde pública, 

principalmente as que atingem a coluna vertebral, pois podem ser um fator predisponente às condições 

degenerativas da coluna vertebral do adulto. Neste contexto, o conhecimento dos fatores de risco para essas 

alterações posturais torna-se necessária a fim de preveni-las. OBJETIVOS: Verificar se existe associação 

entre fatores de risco comportamentais, especificamente hábitos posturais, com a presença de alteração 

postural estrutural na coluna vertebral de crianças e adolescentes. MÉTODOS: Trata-se de um estudo 

quantitativo, observacional, do tipo ex post facto, no qual foram avaliadas 59 jovens com idade entre 7 e 

18 anos, idade média de 12,9±2,3 anos, que responderam ao questionário autoaplicável Back Pain and Body 

Posture Evaluation Instrument e realizaram o exame radiográfico panorâmico da coluna vertebral. De 

acordo com o ângulo de Cobb, as curvaturas sagitais da coluna vertebral foram classificadas como normal 

ou alterada, e no plano frontal, como escoliose ou normal. Os dados foram analisados no SPSS 18.0, a partir 

de estatística descritiva e do teste de associação Qui-quadrado (α=0,05). RESULTADOS: A prevalência 

de alterações posturais foi de 79,7% (n=47), sendo 47,5% (n=28) no plano frontal e 61% (n=36) no plano 

sagital. Foi encontrada associação significativa entre presença de alteração de cifose torácica e sexo 

feminino, prática de exercício físico de apenas uma ou duas vezes na semana, tempo de sono superior a 10 

horas, posturas inadequadas para sentar no banco e sentar para escrever e o meio de transporte do material 

escolar. Para lordose lombar, associação significativa apenas entre presença de alteração postural com o 

transporte da mochila escolar de modo inadequado (assimétrico). Além disso, foi encontrada associação 

significativa entre a presença de escoliose com a prática de esporte competitivo e o tempo de sono superior 

a 10 horas. CONCLUSÕES: Dessa forma, sugere-se que hábitos de vida podem estar associados com 

alterações posturais, sendo importante o desenvolvimento de condutas e políticas de saúde a fim de reduzir 

a prevalência de alterações posturais por meio da redução dos fatores de risco associados. 
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INTRODUÇÃO. A avaliação das curvaturas sagitais da coluna vertebral auxilia na determinação dos 

padrões posturais dos indivíduos, por isso, a avaliação dessas curvaturas é um fator importante tanto no 

ambiente clínico como em pesquisas. OBJETIVO. Revisar sistematicamente os métodos de avaliação das 

curvaturas sagitais da coluna vertebral no exame de Raios-X descritos em estudos observacionais, com a 

finalidade de encontrar o método mais confiável e preciso. MÉTODOS. Foi realizada uma busca 

sistemática nas bases de dados Scopus, Science, Bireme e Pubmed com as seguintes palavras-chave: 

"Validation Studies" [Publication Type] OR “Reproducibility of Results"[Mesh]” AND "Thoracic 

Vertebrae"[Mesh] OR "Lumbar Vertebrae"[Mesh] AND "Radiography"[Mesh] AND 

"Adolescent"[Mesh] OR "Young Adult"[Mesh] OR "Adult"[Mesh] OR "Aged"[Mesh] OR "Elderly"[All 

Fields] OR "Humans"[Mesh] OR "Human"[All Fields] OR "Child"[Mesh] AND "Kyphosis"[Mesh] OR 

"Lordosis"[Mesh] OR “sagittal” OR “lateral”. Para avaliação da qualidade metodológica foi utilizado o 

checklist Brink & Louw, onde um escore ≥ 60% indica alta qualidade. Todas as fases da pesquisa foram 

realizadas por dois avaliadores independentes. RESULTADOS. 22 estudos foram incluídos e lidos na 

íntegra. Foram encontrados nove métodos diferentes para avaliar as curvaturas sagitais, tais como Cobb (2 

ou 4 linhas, considerados padrão ouro), Cobb alternativo, Cobb máximo ou não constricto, Raio da 

curvatura, TRALL, Círculos tangenciais, Tangentes posteriores, Centróide e PR. Os métodos não 

dependentes dos platôs vertebrais, tais como: (1) Centróide, Círculos tangenciais, Cobb alternativo e Raio 

da curvatura, para a coluna torácica; e (2) Centroide, Tangente posterior, TRALL e PR, para a lombar, 

apresentam iguais ou melhores valores de reprodutibilidade e menor variabilidade de medidas quando 

comparados ao ângulo Cobb. Ainda, os métodos alternativos mostraram excelente correlação com o padrão 

ouro, tanto para coluna torácica quanto para a lombar. CONCLUSÃO. Os métodos alternativos são 

confiáveis e podem ser utilizados tanto no âmbito da pesquisa quanto na prática clínica, já que são válidos, 

reprodutíveis e apresentam menor variabilidade das medidas que o ângulo Cobb.  

Palavras-chave: avaliação invasiva, coluna vertebral, cifose, lordose. 
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INTRODUÇÃO: A fotogrametria, juntamente com técnicas computadorizadas, tem sido preconizada 

como método para avaliação postural, pois permite avaliação quantitativa sucinta e precisa, registrando 

transformações sutis na postura. Porém, poucas dessas metodologias quantitativas fornecem padrões de 

postura adequada, um protocolo rigoroso a ser seguido e na maioria existe uma dificuldade de classificação 

da postura dos indivíduos. OBJETIVOS: avaliar a validade, a reprodutibilidade intra- e inter-avaliador e 

a repetibilidade do protocolo Digital Image-based Postural Assessment (DIPA), que utiliza um software 

como ferramenta de avaliação postural. MÉTODOS: Estudo quantitativo observacional, aprovado no 

Comitê de Ética da UFRGS (parecer 779.150); 54 indivíduos tiveram a coluna vertebral avaliada através 

de exames de Raios-X e seguindo o protocolo DIPA, enquanto outros 16 indivíduos realizaram somente a 

avaliação pelo DIPA. O DIPA avalia a coluna vertebral através do método de flechas sagitais fornecendo 

valores numéricos e classificatórios das curvaturas sagitais da coluna. Para avaliação (1) da validade, os 

resultados dos exames de Raios-X foram comparados com os do DIPA; (2) da reprodutibilidade intra-

avaliador, os indivíduos foram avaliados com o protocolo DIPA pelo mesmo avaliador (Av1) em dois dias 

distintos; (3) da reprodutibilidade inter-avaliador, todo o protocolo DIPA foi realizado por três avaliadores 

independentes (Av1, Av2, Av3); (4) da repetibilidade, todo o protocolo DIPA foi realizado duas vezes em 

cada indivíduo, pelo mesmo avaliador (Av1), em instantes sucessivos. Foi utilizado o Teste de Correlação 

de Pearson, Teste do Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) e Teste do Coeficiente Kappa (K) 

(α=0,05). RESULTADOS: Foi encontrada correlação forte e significativa entre as flechas sagitais do DIPA 

e do exame de Raios-X para todas as curvaturas - Cervical (r=0,83; p<0,001), Torácica (r=0,84; p<0,001) 

e Lombar (r=0,71; p<0,001). Em relação às outras análises, os valores de ICC das flechas sagitais e Kappa 

das classificações da coluna vertebral foram excelentes: (1) reprodutibilidade intra-avaliador - Cervical 

(ICC=0,958; p<0,001; K=0,799; p<0,001), Torácica (ICC=0,951; p<0,001; K=0,899; p<0,001), Lombar 

(ICC=0,824; p<0,001; K=0,784; p<0,001); (2) reprodutibilidade inter-avaliador - Cervical (ICC=0,873; 

p<0,001; K=0,616-0,642), Torácica (ICC=0,796; p<0,001; K=0,606-0,667), Lombar (ICC=0,740; 

p<0,001; K=0,636-0,875); e (3) repetibilidade - Cervical (ICC=0,906; p<0,001; K=0,771; p<0,001), 

Torácica (ICC=0,893; p<0,001; K=0,600; p=0,009), Lombar (ICC=0,828; p<0,001; K=0,875; p<0,001). 

CONCLUSÃO: O protocolo DIPA apresenta validade, reprodutibilidade intra e inter-avaliador e 

repetibilidade, quando utilizado para avaliar a coluna vertebral. 
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INTRODUÇÃO. A curvatura da coluna cervical no plano sagital é um dos fatores importantes para o 

movimento e função dessa região, sendo, portanto, um dado relevante a ser considerado pelos profissionais 

da saúde. Para avaliar as alterações nas curvas da coluna vertebral, o exame de Raios-X é considerado o 

padrão ouro, com o método de Cobb, e é o mais utilizado na prática clínica. Contudo, vários outros métodos 

de medição podem ser utilizados nesses exames, não havendo clareza sobre qual é o mais adequado. 

OBJETIVOS. Investigar a correlação entre quatro diferentes métodos de mensuração da lordose cervical 

em radiografias no plano sagital. MÉTODOS. Estudo quantitativo, observacional. Este estudo foi aprovado 

pelo comitê de ética da UFRGS (sob o número de parecer 514.875). A partir de 60 radiografias laterais de 

sujeitos adultos de ambos os sexos, um quiropraxista avaliou o alinhamento cervical no plano sagital usando 

duas metodologias do método Cobb (considerado o padrão ouro): (1) entre os níveis vertebrais C1 e C7; 

(2) entre os níveis vertebrais C2 e C7, e dois métodos alternativos: (1) Tangente sagital, medida entre C2 e 

C7; (2) Centróide, calculado a partir dos níveis vertebrais C2, C3, C6 e C7. O tratamento estatístico foi 

realizado sendo primeiramente verificada a normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, e análise 

descritiva dos dados. Para a análise da correlação entre os métodos foi utilizado o Teste de Correlação 

Produto-momento de Pearson. (α<0,05). RESULTADOS. As médias dos ângulos da lordose cervical 

foram: (1) para o método Cobb C1-C7, 38,53º ± 12,20º; (2) para o método Cobb C2-C7, 7,82º ± 12,78º; (3) 

para o método das Tangentes 11,22º ± 12,15º; e (4) para o método Centróide 6,23º ± 11,06º. As correlações 

entre o método Cobb C1-C7 e os métodos Tangente sagital e Centróide foram r=0,740 e r=0,787, 

respectivamente. O método Cobb C2-C7 apresentou correlações de r=0,880 e r=0,871, com os métodos 

Tangente sagital e Centróide, respectivamente. A correlação entre Cobb C1-C7 com Cobb C2-C7 foi de 

r=0,843. CONCLUSÕES. Os métodos alternativos apresentaram correlações fortes com o método padrão 

ouro. Considerando que todos os métodos se correlacionam, a escolha por qualquer método é válida, desde 

que sejam levadas em consideração as variações angulares de cada metodologia e os segmentos utilizados. 
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INTRODUÇÃO. O Y Balance Test (YBT) avalia a estabilidade postural e função do membro inferior, 

sendo um método rápido, de baixo custo e com execução simples. Porém, não existem estudos verificando 

sua correlação com o Balance System (Biodex®), considerado padrão-ouro para avaliação da estabilidade 

postural. OBJETIVOS. Este estudo tem como objetivo verificar a validade concorrente do YBT com 

Biodex Balance Test (BBT) para avaliação do equilíbrio. MÉTODOS. Trata-se de um estudo transversal 

conduzido com 40 participantes, fisicamente ativos, de ambos os sexos. Foram excluídos aqueles que 

apresentaram disfunções neurológicas ou ortopédicas impeditivas para a realização de um dos testes. Foi 

realizado um levantamento clínico e antropométrico dos participantes e em seguida, a avaliação da 

estabilidade postural dinâmica através do BBT e YBT. A ordem de execução dos testes e dos membros 

inferiores avaliados foi randomizada. A validade concorrente foi analisada pela correlação de Pearson. A 

reprodutibilidade inter-examinador do YBT foi avaliada pelo Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) 

com intervalo de confiança (IC) a 95%. O trabalho foi aprovado previamente no Comitê de Ética em 

Pesquisa (Parecer número: 1.000.404). RESULTADOS. A reprodutibilidade inter-examinador do YBT foi 

classificada como excelente para as direções anterior (CCI = 0,97; IC 95% = 0,96 - 0,99), posteromedial 

(CCI = 0,98; IC 95% = 0,97 - 0,99), posterolateral (CCI = 0,98; IC 95% = 0,97 - 0,99) e global (CCI = 

0,99; IC 95% = 0,98 - 0,99). Em geral, a correlação do YBT com o BBT foi baixa, quando comparadas as 

direções: anterior do YBT com a anteroposterior do BBT (r = 0,10; p = 0,35), posteromedial do YBT com 

médiolateral do BBT (r = -0,01; p = 0,99), posterolateral do YBT com mediolateral do BBT (r = 0,01; p = 

0,38) e global do YBT com global do BBT (r = 0,02; p = 0,90). CONCLUSÕES. O YBT apresenta 

excelente reprodutibilidade inter-examinador para todas as direções, porém apresentou baixa correlação 

com as variáveis do BBT. Os resultados deste estudo influenciam na interpretação dos resultados do YBT 

como avaliação do equilíbrio. Possivelmente outras variáveis, tais como amplitude de dorso-flexão do 

tornozelo e força muscular, podem interferir no resultado e comprometer a interpretação do YBT. 
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INTRODUÇÃO. A música é capaz de transmitir diversas emoções associadas ao lazer e ao bem-estar. No 

entanto, tais aspectos prazerosos podem omitir os riscos ocupacionais aos quais o musicista está exposto 

durante seu fazer musical. A carreira de um músico é marcada pela prática extenuante em instrumentos 

não-ergonômicos aliada a fortes pressões exercidas pelos maestros e pelo público. Estas características 

tornam os musicistas trabalhadores com risco elevado para o desenvolvimento de disfunções 

musculoesqueléticas, responsáveis pelo absenteísmo e até mesmo pelo encerramento precoce da carreira 

musical. OBJETIVOS. Avaliar a qualidade metodológica dos artigos acerca das disfunções 

musculoesqueléticas relacionadas à performance musical (DMRPM) em instrumentistas de cordas 

friccionadas. Ademais, buscou-se identificar a taxa de prevalência e os fatores associados a este 

acometimento. MÉTODOS. Esta pesquisa trata-se de uma revisão sistemática. Foram incluídos estudos 

transversais publicados entre janeiro de 1980 e janeiro de 2014 em cinco idiomas distintos que descreveram 

detalhadamente os métodos de coleta de dados e os resultados subdivididos para os músicos de cordas. A 

busca foi realizada nas bases indexadas MEDLINE, SciELO e LILACS, além de busca manual. Utilizou-

se da Escala de Loney para a avaliação da qualidade metodológica dos artigos selecionados, sendo esta fase 

conduzida de forma independente por dois avaliadores. Apenas os estudos que obtiveram seis ou mais 

pontos em um total de oito foram incluídos nesta revisão. RESULTADOS. Ao todo foram encontrados 

1910 artigos, sendo 34 selecionados para a avaliação da qualidade metodológica. Destes, apenas oito 

atingiram níveis satisfatórios na Escala de Loney. Os resultados dos artigos incluídos demonstraram que a 

prevalência de DMRPM é alarmante, variando entre 64,1% e 90%. Observou-se que as mulheres e os 

músicos mais velhos apresentam mais chances de serem acometidos. Parece haver um predomínio de 

sintomas dolorosos no membro superior esquerdo em violinistas e violistas, enquanto os violoncelistas e 

contrabaixistas são mais afetados no membro superior direito. CONCLUSÕES. Músicos de cordas 

friccionadas apresentam um risco elevado para o desenvolvimento de DMRPM, especialmente as mulheres 

e os músicos mais velhos. Contudo, a área da Saúde do Músico ainda carece de estudos de alta qualidade 

metodológica e que tomem providências para se evitar vieses. 
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INTRODUÇÃO. A carreira de músico instrumental profissional exige grande produtividade, demonstrada 

através de uma complexa combinação de habilidades. Ademais, estes artistas são submetidos a cerca de 

1300 horas anuais de prática musical extenuante em instrumentos não-ergonômicos. Tais características 

tornam o musicista um trabalhador com risco elevado para o desenvolvimento de disfunções 

musculoesqueléticas, especialmente os violinistas. OBJETIVOS. Investigar a prevalência e os fatores 

associados das disfunções musculoesqueléticas relacionadas à performance musical em violinistas 

residentes e atuantes no Estado do Rio de Janeiro. MÉTODOS. Trata-se de um estudo transversal composto 

por uma amostra por conglomerado. Participaram desta pesquisa 106 violinistas oriundos de oito cidades 

do Estado do Rio de Janeiro. Foram coletados dados acerca das características sociodemográficas e 

musicais, sintomatologia dolorosa (Questionário Nórdico de Sintomas Musculoesqueléticos) e 

funcionalidade dos membros superiores (Questionário DASH). As associações entre os acometimentos 

musculoesqueléticos e os possíveis preditores foram analisados por meio de regressão logística binária com 

nível de significância de 5%. RESULTADOS. A amostra foi composta por 57 violinistas do sexo 

masculino e 49 do feminino apresentando idade média de 23,9 anos (DP±9,9). O tempo médio de 

experiência musical foi de 12,1 anos (DP±10), com duração média de estudo de 24,3 horas semanais 

(DP±12,2). Dentre os 106 músicos participantes, 86,8% apresentaram ao menos uma região dolorosa nos 

últimos 12 meses e 77,4% na última semana, sobretudo no pescoço e ombros. Estes sintomas foram 

responsáveis por absenteísmo em 8,1% dos musicistas. Mais de 50% dos violinistas apresentavam 

disfunção nos membros superiores de acordo com o módulo opcional do DASH e as mulheres mostraram-

se mais propensas a desenvolverem disfunções musculoesqueléticas (OR 4,4; IC 1,9-10,0; p=0,001). Além 

disso, músicos mais velhos apresentaram mais chances de referirem dor nos últimos sete dias (OR 3,3; IC 

1,05-10,97; p=0,04) e também obtiveram maior pontuação no DASH (OR 1,8; IC 1,1-3,1; p=0,01). Outros 

fatores associados encontrados foram IMC, tempo de prática musical por semana e a pontuação final do 

questionário DASH. CONCLUSÕES. Os violinistas fluminenses apresentam uma elevada prevalência de 

disfunções musculoesqueléticas relacionadas à performance musical, principalmente as mulheres e os 

músicos mais velhos. 
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INTRODUÇÃO. A prática de esportes contribui para um estilo de vida saudável por meio da melhora do 

condicionamento físico e promoção da saúde geral das pessoas com deficiência física. O risco de lesões 

esportivas nos atletas de basquetebol em Cadeira de Rodas (CR) é semelhante ao convencional, sendo que 

as lesões podem acontecer tanto no treinamento quanto em competições e ocorrem devido à sobrecarga que 

é imposta aos membros superiores, principalmente a articulação do ombro. OBJETIVOS. Descrever a 

prevalência de lesões de ombro em atletas de basquetebol em CR de duas equipes profissionais do Distrito 

Federal. MÉTODOS. Trata-se de um estudo transversal realizado por meio aplicação de questionário a 18 

atletas de duas equipes profissionais de basquetebol em CR do Distrito Federal. Os participantes do estudo 

eram do sexo masculino, com média de idade de 37,6+8,8 anos, tempo de prática do esporte de 6,2+1,8 

anos e com diagnóstico clínico de paraplegia, poliomielite ou amputação de membros inferiores. As coletas 

foram realizadas nos locais de treinamento, na qual se questionava os dados referentes às lesões ocorridas 

no ombro que foram diagnosticados clinicamente. RESULTADOS. Verificou-se que 5 (27,8%) dos atletas 

entrevistados relataram lesões em ombro e desses, todos tiveram o diagnóstico clínico de tendinopatia do 

músculo supra espinhoso com maior ocorrência de lesões durante os treinos. Os atletas realizavam trabalho 

de preparação física e atendimento preventivo com fisioterapeuta. CONCLUSÕES. A prevalência de 

lesões de ombro em atletas de basquetebol em CR das equipes pesquisadas foi considerada baixa. A atuação 

fisioterapêutica preventiva foi importante para a redução da prevalência de lesões e para garantir a 

qualidade de vida dos indivíduos praticantes do esporte. 
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INTRODUÇÃO: A redução do espaço subacromial (ESA) está relacionada a diferentes disfunções do 

complexo do ombro. As alterações do ESA podem ser causadas por déficits de movimento da 

escapulotorácica como diminuição da inclinação posterior e rotação superior ou ainda aumento da rotação 

interna. As bandagens são possíveis ferramentas complementares ao tratamento fisioterapêutico. Contudo, 

ainda é necessário verificar como alguns de seus fatores básicos podem contribuir para a eficácia clínica. 

Um desses fatores é sua propriedade elástica e rígida. OBJETIVOS: Verificar o efeito da aplicação de 

bandagem rígida e elástica sobre o ESA através de ecografia em sujeitos hígidos. MÉTODOS: Ensaio 

clínico randomizado cruzado com 12 indivíduos adultos hígidos de ambos os sexos e com ombros 

assintomáticos. Os sujeitos foram randomizados em dois grupos (bandagem elástica - GE; bandagem rígida 

- GR) em configuração de “I”, estendendo-se do terço medial da clavícula até a décima segunda vértebra 

torácica (T12) por um pesquisador alheio aos procedimentos de coleta e com 14 anos de experiência clínica. 

A bandagem elástica foi aplicada com 100% de tensão e foi respeitado um período de wash-out de 15 

minutos entre cada aplicação. Antes e imediatamente após cada aplicação, foi realizada a mensuração do 

ESA no ombro direito em duas diferentes amplitudes de elevação (0° e 60°) no plano escapular 

(confirmadas através de hidrogoniômetro) com o sujeito na posição sentada através de ecografia (Vivid I, 

General Eletric, EUA). Os dados foram apresentados de acordo com medidas de tendência central e 

dispersão. Para estatística inferencial foi realizada ANOVA de duas vias e foi utilizado o pacote estatístico 

SPSS versão 20.0. O Bland-Altman foi realizado para a verificação da concordância entre as medidas pré 

intervenção. O estudo foi devidamente aprovado no comitê de ética da instituição proponente sob o parecer 

de número 761.764. RESULTADOS: As medidas ecográficas exibiram concordância satisfatória com a 

maioria das medidas dentro do limite de concordância de 95%. Não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes no efeito de nenhuma das bandagens sobre o espaço subacromial nas 

amplitudes avaliadas. O poder do teste para a verificação das diferenças entre as médias foi de 88% com 

um nível de significância de 5%. CONCLUSÃO: A bandagem elástica ou rígida não apresentou efeito 

sobre o espaço subacromial e nem diferenças quando comparadas entre si. Sugere-se a realização de novos 

estudos com amostras maiores e formadas por indivíduos com alterações do espaço subacromial. 
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INTRODUÇÃO. Sabe-se que o posicionamento dos membros inferiores ou da cabeça poderia influenciar 

o recrutamento de músculos nos membros superiores durante a execução do exercício pendular de forma 

ativa; entretanto, não há descrições claras a respeito do posicionamento adequado para a sua execução. 

OBJETIVOS. Comparar a ativação dos músculos da cintura escapular em diferentes posições do exercício 

pendular. MÉTODOS. Ensaio clínico randomizado cruzado. Foram incluídos sujeitos de ambos os sexos, 

maiores de 18 anos, destros e que se considerassem aptos para realizar qualquer atividade com seus 

membros superiores e com IMC < 30 kg/cm². Foram excluídos sujeitos com história de dor ou cirurgias 

prévias nos ombros, presença de processo inflamatório envolvendo o sistema musculoesquelético ou 

incapacidade para compreender a execução dos exercícios. Foram coletados sinais eletromiográficos de 

superfície dos músculos trapézio superior, trapézio inferior, infraespinal e deltoide lateral de 40 sujeitos 

que realizaram o exercício pendular de forma ativa guiados por uma circunferência de 35cm de diâmetro, 

em quatro posições diferentes onde houve variações entre apoio ou não da cabeça, e membros inferiores 

paralelos ou membro inferior direito em extensão. Para análise dos sinais eletromiográficos foi utilizado o 

software fornecido pelo fabricante do eletromiógrafo. Foi adotado um período de 12s durante a realização 

do exercício em cada posição e, após serem coletados, os sinais foram normalizados pela Contração 

Voluntária Máxima (CVM) e apresentados em porcentagem da CVM. A análise estatística foi realizada 

através do programa IBM SPSS versão 21 e foi adotado um α ≤ 5% para significância estatística. Os dados 

de caracterização da amostra como idade e gênero foram descritos em média e desvio padrão e valores 

absolutos. A normalidade dos dados foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk. A diferença entre a 

ativação muscular nas diferentes posições de execução foi verificada através do teste de Wilcoxon devido 

à distribuição dos dados. RESULTADOS. A execução do exercício pendular de forma ativa gerou menor 

ativação dos músculos trapézio superior e infraespinal nas posições com apoio da cabeça e maior ativação 

do trapézio inferior e do trapézio superior nas posições sem apoio da cabeça com o membro inferior direito 

em extensão. Todos os músculos exibiram mediana de ativação menor que 5% CVM durante a execução 

do exercício pendular nas diferentes posições. CONCLUSÕES. A execução do exercício pendular de 

forma ativa nas posições propostas gerou baixos níveis de ativação dos músculos da cintura escapular. 

Dessa forma, pode ser utilizado em um contexto pós-operatório imediato e parece não apresentar maiores 

riscos ao reparo tendíneo. 
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INTRODUÇÃO. Entender a natureza do movimento e a forma como ele é controlado é fundamental para 

os profissionais de saúde que atuam no campo da reabilitação, para que possam ser definidas propostas 

adequadas de tratamento. OBJETIVOS. O objetivo deste estudo foi avaliar o recrutamento da musculatura 

do membro superior durante a execução de uma tarefa funcional relacionada à alimentação. MÉTODOS. 

Este estudo foi do tipo observacional. Foram incluídos 25 sujeitos saudáveis, com dominância à direita, 

sem história prévia de trauma ou disfunções musculoesqueléticas. A avaliação foi feita por meio de 

eletromiografia (EMG) e foi utilizado o equipamento da marca Delsys® e uma frequência de amostragem 

de 2000 Hz. A preparação da pele foi realizada de acordo com o Projeto SENIAM, bem como o 

posicionamento dos sensores nos músculos trapézio superior (TS), deltoide anterior (DA), deltoide médio 

(DM), deltoide posterior (DP), bíceps braquial (BCP) e tríceps braquial (TCP). Os sensores dos músculos 

peitoral maior (PM), serrátil anterior (S.A), extensor radial longo e curto do carpo (ERC), extensor ulnar 

do carpo (EUC), flexor ulnar do carpo (FUC) e flexor superficial dos dedos (FSD) foram posicionados 

segundo Perotto, 2011. A variável utilizada para análise foi o RMS e os dados foram normalizados pelo 

pico de ativação. Como tarefa funcional foi realizada a simulação do despejo de água em um recipiente 

vazio. A tarefa foi realizada 3 vezes por cada voluntário, porém apenas a terceira tentativa foi considerada, 

devido à influência do efeito aprendizagem. A tarefa foi dividida em duas fases (Fase1: predomínio do 

alcance; Fase2: predomínio da preensão e deslocamento do objeto) e a atividade muscular foi comparada 

entre as fases. Para análise estatística foi realizado um teste t, com nível de significância p<0,05. 

RESULTADOS. Na fase 2, TS e ERC apresentaram atividade significativamente maior, enquanto S.A, 

PM, DA, DP, BCP, TCP apresentaram atividade significativamente menor. CONCLUSÕES. A 

musculatura do membro superior se encontra globalmente ativada durante toda a execução da tarefa 

funcional avaliada. Porém, durante o alcance a musculatura do ombro e cotovelo são mais recrutadas, 

enquanto durante o deslocamento e despejo da água o músculo trapézio superior aparenta ter importante 

função no mecanismo compensatório para sustentação de carga, assim como o músculo ERC no sinergismo 

do punho necessário para a preensão do objeto. 
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INTRODUÇÃO. O complexo articular do ombro tem papel fundamental na funcionalidade, sendo 

comumente lesionado em atividades repetitivas, esportivas e ocupacionais, e dentre as lesões mais comuns 

está a Síndrome do Impacto do Ombro (SIO). Diversas estratégias vêm sendo utilizadas pela fisioterapia 

tanto na prevenção quanto na reabilitação dessas lesões e uma das estratégias que mais cresceu nos últimos 

anos é a bandagem elástica, também conhecida como Kinesio Taping (KT), que mesmo com a sua grande 

utilização, ainda não possui evidências claras dos seus benefícios. OBJETIVO. Avaliar a influência do KT 

na atividade mioelétrica em indivíduos com SIO. MÉTODOS. Este estudo é considerado quantitativo de 

caráter experimental não-controlado. Participaram do estudo 7 mulheres com SIO, as quais realizaram os 

movimentos de flexão e abdução de ombro até 90º com e sem KT. Foram realizadas 8 repetições com 

velocidade de 60bpm. A KT utilizada foi da marca Ciex do Brasil®, a qual consistiu em uma fita “Y” para 

o músculo Deltóide Médio, uma segunda fita em “Y” para o Supraespinal e Trapézio Descendente, e por 

fim uma fita “I” utilizada para reposicionamento do ombro. Durante os movimentos, foram coletados dados 

de eletromiografia de superfície do trapézio descendente, deltóide médio, infraespinal e serratil anterior por 

meio de um eletromiógrafo da marca EMG system com taxa de amostragem de 2000Hz. Para análise dos 

dados eletromiográficos foi utilizado o software BIOMEC-SAS. Os resultados de cada músculo foram 

expressos em relação à contração isométrica voluntária máxima (CIVM). As análises estatísticas foram 

feitas no software SPSS por meio de uma ANOVA de um fator e o nível de significância adotado foi de α 

< 0,05. RESULTADOS. Apresentou diferença estatisticamente significativa na atividade mioelétrica do 

trapézio descendente e do deltóide médio durante o movimento de abdução do ombro com o uso do KT. 

Para o trapézio descendente a atividade mioelétrica diminuiu de 46,0 %CIVM (±34,4) para 35,6 %CIVM 

(±19,5) com o KT e para o deltóide médio de 39,0 %CIVM (±11,5) para 35,2 %CIVM (±12,5). No 

movimento de flexão do ombro ocorreu uma redução significativa apenas do nível de ativação do músculo 

infraespinal com o uso do KT de 12,7 %CIVM (±6,3) para 10,6 % CIVM (±5,8). CONCLUSÕES. Pode-

se concluir que o KT influenciou a atividade mioelétrica dos músculos trapézio descendente, deltóide médio 

e infraespinal durante a abdução e flexão do ombro em indivíduos com SIO. 
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INTRODUÇÃO. Os principais músculos do membro superior apresentam sua origem ou inserção na 

escápula, trabalhando como pares de força na manutenção da estabilidade do ombro. Para os movimentos 

da escápula, os principais músculos correspondem às três porções do trapézio e o serrátil anterior. 

Indivíduos com lesão no ombro apresentam alterações na função desses músculos, evidenciadas em estudos 

com equipamentos de alto custo e uso limitado a laboratórios de pesquisa. Uma alternativa a esses 

equipamentos na prática clínica é o dinamômetro manual digital, porém são necessários parâmetros de 

confiabilidade e reprodutibilidade para os músculos da escápula. OBJETIVOS. Avaliar a confiabilidade 

inter e intra-examinador da medida de força dos músculos escapulares com a dinamometria manual 

isométrica. MÉTODOS. Participaram desse estudo 20 voluntários (12 mulheres e 8 homens; 23,95 ± 3,39 

anos; 66,8 ± 9,23 kg, 1,70 ± 0,07 m), sem queixa de dor no ombro e cervical nos últimos seis meses e que 

procuraram os pesquisadores como resposta à divulgação da pesquisa. Dois pesquisadores sem experiência 

clínica, porém previamente treinados para a realização da mensuração de força com o dinamômetro manual 

digital (MicroFET2, HOOGAN Health Industries, Inc) foram os avaliadores. Os músculos (trapézio 

superior, médio, inferior e serrátil anterior), posição de teste (sentado, decúbito dorsal e ventral) e o membro 

testado (dominante e não-dominante) dos sujeitos seguiu uma ordem aleatória de mensuração. A etapa 

inter-examinadores ocorreu no mesmo dia, com intervalo de uma hora entre as coletas. Já a avaliação intra-

examinador foi executada pelo primeiro avaliador uma semana após a primeira coleta, no mesmo horário e 

local. A confiabilidade das medidas inter e intraexaminador foi analisada pelo coeficiente de correlação 

intraclasse (ICC), considerando um intervalo de confiança de 95% (p<0.05). RESULTADOS. Nenhuma 

medida alcançou índices de confiabilidade e reprodutibilidade aceitáveis. A confiabilidade 

interexaminadores foi boa apenas para o serrátil anterior não dominante sentado, trapézio médio dominante 

e trapézio inferior bilateralmente. A reprodutibilidade apresentou resultados muito bons para o serrátil 

anterior dominante e trapézio superior não dominante. CONCLUSÕES. Os resultados demonstram que a 

dinamometria manual isométrica não apresentou valores satisfatórios de confiabilidade e reprodutibilidade 

para a avaliação da força escapular. 
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INTRODUÇÃO: Fibromialgia é uma síndrome dolorosa, que apresenta sensibilidade nos tender points e 

alterações em níveis de serotonina. Técnicas como a estimulação nervosa elétrica transcutânea (TENS) e a 

acupuntura em pacientes com fibromialgia podem levar a melhora dos sintomas, mostrando alterações nos 

resultados da escala visual analógica de dor (EVA), algômetro e dosagem de serotonina. OBJETIVOS: 

verificar o efeito nos níveis de serotonina e de dor após a sessão com TENS, acupuntura e a associação das 

duas técnicas em pacientes com fibromialgia. MÉTODOS: Trata-se de um ensaio clínico randomizado, 

com 6 pacientes do sexo feminino, divididas em 3 grupos: Grupo 1 foi submetido ao TENS, o grupo 2 à 

acupuntura e o grupo 3 à associação das duas técnicas. Cada paciente recebeu os protocolos de tratamento 

aleatoriamente. A participação nos protocolos foi o critério usado para designar os grupos: grupo 1 recebeu 

aplicação da TENS modulada com a frequência de 10Hz e largura de pulso de 100μs por 30 minutos, com 

os eletrodos posicionados nas eminências tênar e hipotênar bilateralmente, o grupo 2 recebeu acupuntura, 

com duração de 30 minutos, nos pontos yintang, C7, VG20, IG4, E36, VB34 e dupla de Vasos maravilhosos 

BP4 e CS6 e o grupo 3 as duas técnicas associadas. Não foi adotado grupo controle, pois o trabalho visou 

comparar os efeitos entre as técnicas. Foi realizada apenas uma sessão para cada protocolo aplicado. Todas 

as pacientes receberam os 3 protocolos de tratamento. Cada uma compareceu a 3 encontros, com uma 

semana de intervalo entre cada um deles. As pacientes foram avaliadas pré e pós tratamento com a EVA, 

algômetro nos dois tender points mais sensíveis e dosagem de serotonina através do método de 

cromatografia líquida de alta performance. RESULTADOS. O grupo 3 obteve resultados significativos 

pós-tratamento em todas as variáveis: dosagem de serotonina, EVA, pontos do algômetro. No grupo 1 foi 

observada diferença significativa na EVA, dosagem de serotonina e em um dos pontos de avaliações com 

algômetro. Já no grupo 2 foi significativo apenas em um dos pontos do algômetro. CONCLUSÕES. 

Concluiu-se que com o uso das duas técnicas associadas, observou uma melhora significativa em todos os 

parâmetros avaliados sendo mais eficaz que a aplicação de ambas técnicas aplicadas isoladamente. TENS 

isolada se mostrou mais eficaz que a acupuntura, pois apresentou efeitos sobre a dosagem de serotonina, 

na EVA e quanto à tolerância à dor, medida através do algômetro.  
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INTRODUÇÃO. A eletroestimulação nervosa transcutânea (TENS) é uma técnica utilizada para promover 

o alívio sintomático da dor através da variação da frequência, largura de pulso e intensidade da corrente. A 

serotonina é um neurotransmissor que exerce função inibitória, inibindo a transmissão da mensagem 

nociceptiva e diversos estudos que utilizaram animais como cobaias constataram sua liberação após o uso 

da TENS. OBJETIVOS: verificar o nível de liberação da serotonina sistêmica após a aplicação da TENS 

de baixa frequência e comparar com os valores obtidos em um grupo placebo. MÉTODOS. Trata-se de 

um ensaio clínico randomizado, onde foi utilizada uma amostragem de 34 mulheres jovens, hígidas e 

sedentárias, distribuídas em dois grupos aleatoriamente, um grupo experimental e um grupo placebo que 

se submeteram a aplicação da TENS com os eletrodos de silicone carbonado de 5 cm² colocados 

bilateralmente, posicionados em paralelo nas eminências tenar e hipotenar. O grupo experimental recebeu 

aplicação da TENS de baixa frequência de 10Hz, largura de pulso de 100μs por 30 minutos e intensidade 

modulada no limiar motor de cada indivíduo, no grupo placebo os eletrodos foram posicionados na 

superfície da pele da mesma forma que no grupo experimental, porém o aparelho não foi ligado, 

permanecendo na posição off durante os 30 minutos. A coleta de sangue para dosagem de serotonina foi 

realizada antes e imediatamente após a aplicação da TENS. Todas as coletas seguiram o mesmo protocolo 

de análise do próprio laboratório, sendo realizado o exame de serotonina total, cujo método é a 

cromatografia líquida de alta performance. Para análise estatística foi utilizado o Teste de Wilcoxon para 

variáveis não-paramétricas para o grupo experimental e para comparação entre os grupos, Teste t de Student 

pareado para o grupo placebo. RESULTADOS. Foi observado um aumento significativo na liberação de 

serotonina no grupo experimental (média antes 69,5 ± 43,3 e após aplicação 88,7 ± 45,7 com p<0,01) e no 

grupo placebo não houve diferença estatística (média antes 66,9 ±25 e após aplicação 68,6 ±25 com 

p>0,05). Na comparação entre os grupos observou-se diferença estatisticamente significativa apenas no 

momento pós aplicação (p<0,01). CONCLUSÕES. A aplicação da TENS de baixa frequência na mão é 

eficaz na liberação de serotonina sistêmica em mulheres jovens, saudáveis e pouco ativas quando 

comparado a um grupo placebo. 
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INTRODUÇÃO. Pacientes submetidos a amputações sofrem diferentes tipos de desconfortos e 

complicações, a dor fantasma se manifesta imediatamente após a cirurgia e pode durar até anos e é defina 

como sendo a sensação dolorosa do membro amputado, que se difere da dor no coto que tem localização 

específica devido ao processo inflamatório inerente ao trauma cirúrgico. Um recurso bastante utilizado para 

tratar essas dores na fisioterapia, é a Eletroestimulação Nervosa Transcutânea (TENS). OBJETIVOS. 

Demonstrar o efeito da aplicação da TENS nas mãos de pacientes amputados de membros inferiores com 

dor fantasma e dor no coto quando comparado a um grupo placebo. MÉTODOS. Trata-se de ensaio clínico 

randomizado em uma amostra de 10 pacientes, divididos, de forma aleatória, em dois grupos de 5, com 

amputação em níveis transtibiais e transfemurais, um grupo experimental e placebo. Eles foram avaliados 

quanto a dor fantasma e dor no coto por meio da Escala Visual Analógica e Algômetro de Fisher, 

respectivamente. Foram submetidos a 6 sessões de aplicação de TENS com frequência:10Hz e largura de 

pulso:100μs e intensidade variável de acordo com a tolerância por um tempo de 40 minutos com 

posicionamento dos eletrodos nas mãos. O grupo placebo recebeu os mesmos procedimentos que o grupo 

experimental, porém sem estimulação elétrica real, pois não houve acréscimo da intensidade nesse grupo. 

Foi acionado apenas o start para ativar o timer do equipamento. Para a análise estatística foi utilizado o 

teste de Wilcoxon. RESULTADOS. Na dor fantasma avaliada pela EVA, para o grupo experimental, a 

média pré intervenção foi de 3,7 e pós intervenção foi de 0,2 (p=0,04), para o grupo placebo, a média pré 

intervenção foi de 4,4 e pós intervenção foi de 4,8 (p=1,0). Na dor no coto medida pela algometria, para o 

grupo experimental, a média pré intervenção foi de 2.38 e pós intervenção foi de 3.62 (p=0,043), para o 

grupo placebo, a média pré intervenção foi de 1.86 e pós intervenção foi de 1.96 (p=0,7). Nas comparações 

entre os grupos, dor fantasma na sessão inicial não houve diferença significativa p=0,6, e ao final das 

sessões verificou-se diferença significativa com p=0,007, na algometria pré intervenção não houve 

diferença significativa com p=0,6, pós intervenção verificou-se uma diferença significativa com p=0,02. 

CONCLUSÕES. Conclui-se que a TENS de baixa frequência, reduziu a dor fantasma e a dor no coto de 

pacientes amputados de MMII, quando comparado ao grupo placebo.  
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INTRODUÇÃO. A dor é uma experiência desagradável em decorrência de uma lesão sendo importante 

no processo de defesa do organismo. Pode ser tratada através da corrente de baixa frequência, que possui 
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um grande papel no alívio da dor, porém novos aparelhos de corrente russa podem permitir que ela seja 

usada na liberação de serotonina, que é um neurotransmissor no sistema inibitório da dor. OBJETIVOS. 

Verificar o nível da serotonina após aplicação da corrente russa e placebo, determinando se esse método 

libera o neurotransmissor. MÉTODOS. Trata-se de um ensaio clínico randomizado constituído por uma 

amostra composta por 15 mulheres saudáveis e sedentárias. Todas foram submetidas à aplicação da corrente 

russa com frequência portadora de 2.500Hz modulada com frequência de burst 10Hz, com ciclos de 

trabalho de 50%, na forma de estimulação contínua por 30 minutos e placebo, onde os aparelhos foram 

aplicados sem intensidade, também por 30 minutos e foi explicado às voluntárias que seria utilizada uma 

intensidade baixa e por isso seria imperceptível. Os eletrodos de silicone carbonado de 5cm² colocados 

bilateralmente, posicionados em paralelo nas eminências tênar e hipotênar, para ambos os grupos. A coleta 

de sangue para a dosagem de serotonina foi feita antes e imediatamente após o término da aplicação da 

corrente russa e do placebo. Todas as coletas seguiram o mesmo protocolo de análise do próprio laboratório, 

sendo realizado o exame de serotonina total, cujo método é a cromatografia líquida de alta performance. 

Imediatamente após a coleta dos 2ml de sangue, este foi transferido para um tubo, contendo 10mg de 

etilenedinitrilotetraacetato, utilizado para prevenir a coagulação sanguínea e 75mg de ácido ascórbico para 

prevenir a aglutinação plaquetária, foi homogeneizado lentamente para completa mistura do sangue, 

centrifugado a 1200rpm durante vinte minutos, ocorrendo separação e posterior congelamento do plasma 

para, em seguida, ser enviado em tubo plástico para análise. RESULTADOS. Foi demonstrado um 

aumento estatisticamente significativo da liberação de serotonina após a aplicação da corrente russa média 

pré 45,12 e pós aplicação 61,48 com p ≤0,05. No placebo não houve aumento significativo média pré 63,36 

e pós aplicação 70,48 com p ≥0,05. A comparação entre os grupos mostrou diferença estatística com p=002. 

CONCLUSÕES. A corrente russa mostrou-se eficaz na liberação de serotonina sistêmica em mulheres 

saudáveis e sedentárias quando comparado ao placebo. 
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INTRODUÇÃO: Dentre as lesões desportivas 90% são musculares, destas, 60% são originadas a partir de 

um trauma direto ou contusão. Este tipo de lesão resulta em limitação funcional provocada por alterações 

macroscópicas como ruptura capilar e microscópicas como ruptura do sarcolema. OBJETIVO: Avaliar os 

efeitos do alongamento e ultrassom na desmina e a laminina após contusão muscular em ratos. 

METODOLOGIA: Ratos Wistar machos (n=35, 8-9 semanas, 271±14g), foram divididos em cinco 

grupos: Grupo Controle (GC, n=03); Grupo Lesão (GL, n=8); Grupo Lesão +Ultrassom (GLUS, n=8); 

Grupo Lesão + Alongamento (GLA, n=8); Grupo Lesão + Ultrassom + Alongamento (GLUSA, n=8). O 

gastrocnêmio direito (MGD) foi submetido à contusão mecânica através de um equipamento que consistiu 

em uma plataforma de madeira com um tubo oco de alumínio, graduado em 5cm. Por este tubo de alumínio 

correu livremente a uma altura de 37 cm, uma carga de 200g de aço inoxidável, em forma de projétil que 

atingiu o ventre muscular do gastrocnêmio. A aplicação do ultrassom foi iniciada 72h após a contusão, 

modo pulsado 50%, 0,5 W/cm2, 5 min, 1 vez ao dia, durante 5 dias consecutivos. No 10o dia foi iniciado o 

alongamento manual passivo do MGD, 4 repetições de 30s cada, com 30s de repouso entre cada repetição, 

1vez por dia, de segunda à sexta-feira, por 2 semanas, totalizando 10 aplicações. Após 22 dias, os ratos 

foram pesados e os gastrocnêmios de ambas as patas foram retirados para análise imunohistoquímica da 

desmina e laminina. A análise entre os grupos da área (µm2) de desmina e laminina do MGD foi realizada 

por meio da ANOVA post hoc Tukey unequal HSD e para valores não paramétricos foi usado Kruskall 

Wallis (p<0,05). RESULTADOS: A área de desmina encontrada no GLUSA foi maior do que no GLA 

(3069±989 µm² vs 1549±513 µm², p=0,02). Não foi encontrada diferença significativa na área de laminina. 

CONCLUSÃO: O ultrassom associado ao alongamento melhorou a regeneração muscular. 
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INTRODUÇÃO. A fibromialgia (FM) é uma síndrome de etiologia desconhecida, caracterizada por dor 

musculoesquelética crônica, difusa, não autoimune e pela presença de no mínimo 11 dos 18 sítios dolorosos 
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à palpação (tender points) em regiões anatomicamente pré-determinadas, por isso o diagnóstico é 

essencialmente clínico. Os exercícios aeróbios de baixo impacto assim como a estimulação elétrica nervosa 

transcutânea (TENS) podem estimular a liberação de serotonina e melhorar os sintomas da fibromialgia. 

OBJETIVOS. Verificar os níveis de serotonina sistêmica e avaliar o nível de dor após a utilização da 

TENS e do exercício aeróbio em indivíduos com fibromialgia. MÉTODOS. Trata-se de um ensaio clínico 

randomizado, cuja amostra foi composta por 15 voluntárias com diagnóstico clínico de fibromialgia que 

foram distribuídas de forma aleatória em três grupos contendo 5 indivíduos: Grupo I (exercício aeróbio 

moderado, realizado na esteira por 30 minutos em que velocidade da caminhada foi determinada a 65% da 

FC máxima), grupo II (TENS com frequência de 10 Hz e largura de pulso de 100 µs por 30 minutos) e 

grupo III (exercício aeróbio moderado e a aplicação da TENS de baixa frequência). Foram realizadas 

coletas de sangue para a dosagem de serotonina sistêmica, nos momentos pré, imediatamente após e 30 

minutos depois da realização de cada conduta terapêutica em uma única sessão, sendo o procedimento 

utilizado para análise das amostras foi a Cromatografia Líquida de alta performance. Foi realizada avaliação 

inicial e final em relação à percepção e limiar doloroso por meio da escala visual analógica e pela algometria 

aplicado apenas no tender point mais sensível. Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Católica de Brasília (UCB) e aprovado sob o número CEP/UCB 99/2008. 

RESULTADOS. Em todos os tratamentos houve uma melhora estatisticamente significativa em relação à 

EVA e algometria. Porém, o mesmo não foi observado para a variável serotonina. No entanto, houve uma 

maior liberação de serotonina no grupo que realizou somente a TENS, principalmente quando comparados 

os momentos pré e 30 minutos depois da aplicação da corrente. CONCLUSÕES. A aplicação da TENS de 

baixa frequência e a realização de exercício físico aeróbio podem vir a auxiliar no tratamento da 

fibromialgia, pois foram capazes de proporcionar melhora na dor das pacientes. 
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INTRODUÇÃO. A dor miofascial é caracterizada pela hipersensibilidade à pressão e pela dor crônica 

após intervenções cirúrgicas em mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama. Dentre os poucos 

ensaios clínicos em mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama com dor crônica miofascial, 

destaca-se a utilização da hidroterapia, liberação miofascial, exercícios de fortalecimento e massagem. No 
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entanto, outros recursos comumente utilizados na prática clínica para o manejo da dor miofascial em outras 

populações ainda carecem do devido respaldo científico nesta população específica. OBJETIVOS. Avaliar 

os efeitos da compressão isquêmica e da cinesioterapia em mulheres submetidas ao tratamento do câncer 

de mama com dor miofascial crônica. MÉTODOS. Ensaio clínico randomizado controlado cego (CEP nº 

067648/2013) foi conduzido com treze mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama, com idades 

média de 62 anos ± 17,45. Além disso, todas as voluntárias apresentaram pontos gatilhos miofasciais ativos, 

bilaterais e de localização central no músculo trapézio superior. As voluntárias foram randomizadas em 

grupo 1 (n=7), submetido a 10 sessões de um protocolo de cinesioterapia, composto exercícios de 

alongamento e mobilização ativos da cervical e do membro superior) e grupo 2 (n=6), submetido ao mesmo 

protocolo de 10 sessões de terapia manual do grupo 1 associado à compressão isquêmica sobre o ponto 

gatilho miofascial realizada durante 90 seg. As voluntárias foram avaliadas antes e após as intervenções 

propostas por meio da Escala Numérica de Avaliação da Dor ao repouso (END), limiar de dor a pressão 

(PPT), Escala de Pensamentos Catastróficos sobre Dor (EPCD). RESULTADOS. Não foi observada 

diferença entre os grupos (p>0,05) para as variáveis avaliadas. Ao longo do tempo, observou-se redução 

significativa (p<0,05) apenas no escore da END em ambos os grupos. Foi observado no grupo 1 pequeno 

a grande tamanho do efeito clínico após protocolo de cinesioterapia nas variáveis analisadas (Cohen d 

values: NRP=0,92; PPT lado operado=-1,15; PPT lado não operado=-0,70; PRSS=0,09). Por sua vez, 

observou-se no grupo 2 pequeno a grande efeito clínico para as mesmas variáveis após protocolo de 

cinesioterapia + compressão isquêmica (Cohen d values: NRP=1,28; PPT=-0,73 lado operado=; PPT lado 

não operado=-0,72, PRSS=0,28). CONCLUSÕES. A cinesioterapia convencional associada ou não a 

compressão isquêmica reduziu a intensidade de dor em mulheres submetidas ao tratamento do câncer de 

mama. Além disso, com relação ao tamanho do efeito clínico, os recursos terapêuticos avaliados 

incrementam substancialmente o limiar de dor à pressão sobre o ponto gatilho miofascial. 
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INTRODUÇÃO. Terapia manual vertebral (TMV) é amplamente utilizada no manejo de condições 

musculoesqueléticas. Diferentes abordagens de TMV incluem técnicas de manipulação vertebral (MANIP), 

mobilização vertebral acessória (MOB) e deslizamento apofisário sustentado (SNAGS). Evidências 
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recentes demonstram que estas intervenções apresentam efeitos clínicos positivos em pacientes com dor 

cervical, vertigem cervicogênica, cefaléia cervicogênica e dor lombar. Algumas teorias foram propostas 

para explicar estes efeitos clínicos observados, e diversos estudos sugerem que efeitos neurofisiológicos, 

com envolvimento do sistema nervoso autonômico (SNA), ocorram desempenhando um importante papel 

na modulação da dor. Embora um número crescente de estudos tenha apontado efeitos de TMV sobre o 

SNA, não existe um consenso estabelecido a respeito da capacidade destas técnicas incrementarem a 

atividade autonômica, e se estes efeitos são responsáveis pelos benefícios clínicos OBJETIVOS. Revisar 

sistematicamente os efeitos da TMV sobre desfechos do SNA, em pacientes e indivíduos saudáveis. 

Secundariamente, avaliar a qualidade da evidência para os desfechos mais prevalentes a partir do sistema 

GRADE. MÉTODOS. Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, Cochrane, PEDro, Web of 

Science e EMBASE desde a criação das mesmas até março de 2014. Foram incluídos ensaios clínicos 

randomizados envolvendo TMV, que reportassem pelo menos um desfecho relacionado ao SNA, 

comparada a outra intervenção, placebo ou controle, com amostras de pacientes ou sujeitos assintomáticos. 

A escala PEDro e o sistema GRADE foram utilizados para análise de risco de viés e da qualidade da 

evidência, respectivamente. RESULTADOS. Dezoito estudos foram incluídos. MANIP e MOB, mas não 

SNAGS, independentemente da região (cervical, torácica ou lombar), influenciaram o SNA. A qualidade 

da evidência para os desfechos analisados foi classificada como baixa a muito baixa. CONCLUSÕES. 

Existe uma quantidade de evidência que aponta para os efeitos autonômicos de TMV (MANIP e MOB). 

Entretanto, a baixa qualidade desta evidência impede uma conclusão definitiva sobre estes efeitos. 

Baseando-se na evidência atual existe um alto nível de incerteza a respeito das estimativas dos efeitos da 

TMV sobre desfechos do SNA. 
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INTRODUÇÃO. Diversos estudos têm investigado a eficácia de recursos fisioterapêuticos no manejo dos 

sinais e sintomas de sujeitos com pontos gatilhos miofasciais. Destaca-se o enfoque sobre as seguintes 

modalidades de tratamento: dry needling, alongamentos, termoterapia e estimulação nervosa elétrica 
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transcutânea. No entanto, outros recursos fisioterapêuticos comumente empregados na prática clínica ainda 

carecem do devido respaldo científico. OBJETIVO. Avaliar a eficácia da terapia manual combinada ao 

ultrassom terapêutico estático no tratamento dos pontos gatilhos miofasciais no músculo trapézio de 

indivíduos com cervicalgia. MÉTODOS. Ensaio clínico randomizado controlado cego aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo (HC-FMRP/USP), sob protocolo nº 030643/2013. Participaram dezesseis 

voluntárias, com idades entre 21 e 33 anos e com cervicalgia há mais de 90 dias, além disso, apresentavam 

pontos gatilhos miofasciais ativos, bilaterais e de localização central no músculo trapézio superior. As 

voluntárias foram randomizadas em grupo 1 (n=8, submetido a 10 sessões de um protocolo de terapia 

manual convencional, composto por tração, mobilização grau III das vértebras C2 a C7, liberação 

miofascial e alongamento estático) e grupo 2 (n=8, submetido ao mesmo protocolo de terapia manual do 

grupo 1, associado ao ultrassom estático sobre os pontos gatilhos miofasciais, com 1 MHz, contínuo, na 

dose de 1,5 W/cm2, durante por 1,5 minuto em cada ponto), as sessões foram realizadas duas vezes por 

semana. As voluntárias foram avaliadas antes e após as intervenções propostas por meio da Escala 

Numérica de Avaliação da Dor ao repouso (ENDr) e ao movimento (ENDm), Neck Disability Index (NDI) 

e algometria. RESULTADOS. Não foi observada diferença entre os grupos (p>0,05) em todas as variáveis 

avaliadas. Ao longo do tempo, observou-se redução significativa (p<0,05) no escore do ENDm e NDI em 

ambos os grupos e incremento significativo (p<0,05) bilateral no limiar de dor à pressão apenas no grupo 

2. CONCLUSÕES. A terapia manual sozinha ou associada ao ultrassom estático reduziu a intensidade de 

dor durante a movimentação da cervical e a incapacidade relacionada à dor cervical. No entanto, apenas a 

terapia manual associada ao ultrassom estático incrementou o limiar de dor à pressão bilateralmente sobre 

os pontos gatilhos miofasciais no músculo trapézio destas voluntárias. 
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INTRODUÇÃO. O processo de envelhecimento é acompanhado pela alta incidência de doenças crônicas 

e degenerativas, muitas vezes com presença de sintomas osteomusculares, ameaçando a segurança e a 

autonomia dos idosos. A hidroterapia é considerada uma técnica segura no trabalho de prevenção desses 
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sintomas nos idosos. OBJETIVOS. Analisar os sintomas osteomusculares em idosas após serem 

submetidas a um programa de hidroterapia. MÉTODOS. Pesquisa de caráter quantitativo, prospectivo, 

analítico, experimental e longitudinal, composta de uma amostra de 27 idosas, participantes da 

Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) de uma instituição particular de Goiânia e que fazem parte 

da oficina FISIOAGUA. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás Protocolo nº 968.807/2015. Foram utilizados os seguintes instrumentos 

para a coleta de dados Questionário Epidemiológico e Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares, 

o qual consiste em escolhas múltiplas ou binárias quanto à ocorrência de sintomas (como dor, formigamento 

ou dormência) nas diversas regiões anatômicas. Depois das avaliações iniciaram os exercícios aquáticos 

com sessões de cinquenta minutos, duas vezes por semana, durante três meses e ao completar o protocolo 

as participantes foram reavaliadas. Os dados da análise estatística foram organizados e analisados no 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 18.0, sendo processadas as análises estatísticas 

descritivas e inferenciais. Utilizou-se o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e para comparação Wilcoxon. 

RESULTADOS. Observou-se que a ocorrência de sintomas, antes e após a intervenção, nos últimos 12 

meses foi no pescoço (50%-32%); ombro (42%-19%); parte superior das costas (36%-26%); cotovelo 

(32%-0%); punho e mão (49%-32%); parte inferior das costas (lombar) (42%-32%); quadril (47%-39%); 

joelhos (50%-46%); tornozelo (46%-36%). A redução dos sintomas apresentou um valor altamente 

significativo de p=0,001 em todas as regiões anatômicas. CONCLUSÕES. Conclui-se que o programa de 

hidroterapia apresentou diminuição significativa dos sintomas osteomusculares em todas as regiões 

avaliadas nas idosas da UNATI. Pretende-se sugerir à universidade o desenvolvimento de planos de ações 

para expandir o programa. 
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INTRODUÇÃO: O comportamento sedentário é descrito como fator de risco para o estado geral da saúde 

e mortalidade, independente da presença de atividades físicas moderadas à intensas (AFMI) minimamente 

recomendadas. Foi levantada a hipótese de que o comportamento sedentário desempenha esse papel em 

relação à ocorrência de quedas em adultos. OBJETIVOS: Comparar o comportamento sedentário e a 
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quantidade de AFMI entre adultos que sofreram ou não quedas. MÉTODOS: Foram selecionados 273 

participantes com 40 anos ou mais entre homens e mulheres do EPIMOV (Estudo Epidemiológico sobre o 

Movimento Humano e Doenças Hipocinéticas). Eles foram avaliados por autorrelato, os fatores de risco 

cardiovasculares clássicos, a ocorrência de quedas no último ano e o número delas. Estes foram submetidos 

a 7 dias de monitoramento da atividade física diária por meio de um acelerômetro triaxial. A quantidade de 

tempo semanal gasto em atividades físicas sedentária, leves, moderadas, intensas e muito intensas foi 

quantificada, e o tempo nas posições sentado, deitado e em pé. Comparam-se os grupos por meio do teste 

Mann-Whitney e desenvolveu-se a análise de regressão múltipla logística para investigar o papel do 

comportamento sedentário e a somatória de AFMI na ocorrência de quedas, ajustando o modelo pelos 

principais confundidores demográficos e de risco cardiovascular. O projeto foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP. RESULTADOS: Dos participantes (55±8 anos), 67% eram 

mulheres. Dos que relataram ter sofrido quedas (10,6%), apresentaram quantidade significativa (p<0,05) 

menor de atividade física intensa, muito intensa e de tempo em pé. No entanto, apresentaram quantidade 

significativa maior de atividade física sedentária, leve e tempo deitado. Sexo masculino, hipertensão e 

diabetes melito apresentaram associações significativas (p<0,05) com a ocorrência de quedas na análise 

bivariada. Após análise de regressão múltipla logística, AFMI (Odds Ration, intervalo de confiança de 

95%: 0,85, 0,68– 0,97) mostra-se como diminuidor do risco de queda, sexo masculino (0,21, 0,06–0,78) e 

diabetes melito (2,72, 1,03–7,22) permaneceram como preditores independentes da ocorrência de quedas. 

CONCLUSÃO: O comportamento sedentário desempenha papel significativo para a ocorrência de quedas, 

contudo, a AFMI desempenha papel mais importante nesse contexto. Nossos resultados são necessários 

para melhor delineamento de prevenção na ocorrência de quedas em adultos assintomáticos. 
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INTRODUÇÃO. O acelerado ritmo do crescimento populacional e a melhora das condições de saúde são 

aspectos importantes no aumento da expectativa de vida, fazendo do envelhecimento um fenômeno 

mundial. As alterações no equilíbrio advindo do avanço da idade é um fator que limita a vida da população 
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idosa. Em mais da metade dos casos o desequilíbrio tem origem entre os 65 e 75 anos, aumentando a chance 

de ocorrência de quedas nessa faixa etária. Fatores como a osteoporose, doença muito incidente na terceira 

idade, aumentam e predispõe a ocorrência de queda. OBJETIVOS. Avaliar a relação entre o equilíbrio 

corporal e a incidência de quedas em idosas portadoras e não portadoras de osteoporose na Universidade 

Aberta a Terceira Idade - UNATI. MÉTODOS. Estudo do tipo ensaio clínico randomizado prospectivo. 

Participaram do estudo 22 idosas com idade de 60 a 80 anos de idade, divididas em dois grupos com base 

na avaliação feita na coleta: Grupo Com Osteoporose (GCO; n=11) e Grupo Sem Osteoporose (GSO; 

n=11). Os dados foram obtidos por meio da anamnese, aplicada para avalia a incidência de queda e a 

presença do diagnostico médico de osteoporose; e por meio da Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), 

utilizada para avaliar o equilíbrio corporal e a porcentagem do rico de queda. Os dados foram organizados 

e analisados por meio do Software Microsoft Excel. O presente estudo obteve aprovação do Comitê de 

Ética CEP 109/2009 UNICENTRO. RESULTADOS. Avaliou-se que no GCO 10 idosas sofreram quedas 

e 1 idosa não sofreu queda apresentando a pontuação média da EEB de 53±1,7 e 53, respectivamente. No 

GSO 8 idosas sofreram queda e 3 não sofreram queda, apresentando a pontuação média da EEB de 53,7±1,7 

e 55,3±1,1, respectivamente. CONCLUSÕES. Os resultados demonstram que o grupo de idosas portadoras 

de osteoporose apresentaram maior índice de queda e menor pontuação na EEB, o que caracteriza uma 

maior alteração do equilíbrio postural e maior de sofrerem nova quedas. 
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INTRODUÇÃO. O Brasil envelhece em um ritmo acelerado, apresentando profundas modificações 

sociais, econômicas e familiares. Uma alternativa a população de idosos sem família ou em situação de 

abandono são os asilos, que nem sempre estão adequados às necessidades dos mesmos, gerando muitas 

vezes isolamento, inatividade física e mental, e um maior risco de enfermidades. A caracterização dessa 

população pode auxiliar os profissionais da saúde a indicar soluções e propostas de intervenção e 

prevenção. OBJETIVOS. Estabelecer o perfil sociodemográfico e a capacidade funcional dos idosos 

mailto:mfsaccol@gmail.com


residentes em instituições de longa permanência do município de Itatiba. MÉTODOS. Foram avaliados 85 

idosos (31 homens e 54 mulheres) por meio de um questionário com questões pessoais e sociodemográficas 

como gênero, raça, escolaridade, ocupação, estado civil e número de filhos. Os aspectos de saúde física 

foram avaliados em relação a comorbidades como obesidade, diabetes melitus, hipertensão arterial, doenças 

pulmonares, déficits visuais, auditivos, número e tipo de fármacos, entre outros. Os fatores psicológicos e 

cognitivos foram avaliados pela Escala de Depressão Geriátrica e pelo Mini Exame do Estado Mental. Já 

para a mobilidade funcional, a escala de Barthel foi aplicada. Os dados foram submetidos à análise 

estatística descritiva e de correlação de Pearson (p ≤ 0,05). RESULTADOS. Os idosos apresentavam média 

de 76,6 ± 12,4 anos (45-102 anos), prevalência de mulheres (63,5%) e 96,4% deles apresentavam alguma 

comorbidade. Na avaliação do estado mental, 41% apresentavam sintomatologia depressiva e exibiam 

alterações cognitivas. Associados a isso, 90,5% utilizavam algum medicamento diariamente e 58% 

utilizavam polifarmácia (quatro ou mais medicamentos). Apenas 21% dos idosos avaliados eram 

independentes pela escala de Barthel, e idosos com melhor mobilidade apresentavam menor massa corporal 

(r=-0,229, p=0,035). Além disso, quanto maior o grau de dependência, mais depressivos eram os idosos 

(r=-0,284, p=0,044). Constatou-se também que os mais velhos apresentavam o consumo maior de fármacos 

(r=0.305, p=0.004). CONCLUSÕES. Os resultados evidenciam uma predominância de idosos com 

mobilidade reduzida e utilização de polifármacos em instituições de longa premanência. Esses resultados 

apontam para a necessidade de encorajar o autocuidado nos idosos em ambiente institucional, com 

planejamentos individuais, estimulando sua independência. 
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INTRODUÇÃO. A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) refere-se a um conjunto de fatores, que 

englobam satisfação do colaborador em sua atividade laboral e humanização das condições de trabalho. A 

insatisfação profissional pode contribuir para o surgimento de doenças ocupacionais e consequente 

incapacidade laboral, seja temporária ou permanente. OBJETIVOS. Comparar a qualidade de vida no 

trabalho e os sintomas osteomusculares de costureiras empregadas e autônomas. MÉTODOS. Trata-se de 

um estudo epidemiológico, transversal, analítico, comparativo e quantitativo. A amostra foi composta por 
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135 profissionais da costura, sendo distribuídas em 2 grupos, autônomas com 69 colaboradoras e 

empregadas com 66. Os critérios de inclusão foram: mulheres com idade igual ou superior a 17 anos, 

costureiras (autônomas e empregadas). Todas as participantes foram submetidas a 2 questionários 

confiáveis e validados cientificamente, o Quality of Working Life Questionnaire (QWLQ-bref) e o 

Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO), para avaliação da qualidade de vida no 

trabalho e dos sintomas físicos, respectivamente. Os dados coletados de cada participante foram tabulados 

em planilhas utilizando o software Excel, versão 2013 e o teste do Qui-quadrado, bem como, estatísticas 

descritivas em relação à idade dos grupos e a carga horária diária de trabalho. RESULTADOS. No domínio 

físico do QWLQ-bref, o grupo das autônomas obteve uma média de 7,90 pontos (+ 2,16), valor menor do 

que o das empregadas 8,95 (+ 2,32). Já no domínio profissional, as autônomas obtiveram uma média de 34 

pontos (+ 5,33), número maior do que o outro grupo 31,35 (+ 5,6). No QNSO, observamos uma média de 

10,48 pontos (± 5,71), valor maior, ou seja, menos favorável para o grupo das autônomas quando 

comparado ao outro (6,64 pontos ± 6). Todos os resultados descritos foram estatisticamente significativos, 

sendo p=0,007, p=0,006 e p<0,001, respectivamente. CONCLUSÕES. Ambos os grupos apresentaram 

prejuízos na QVT e presença de sintomas osteomusculares. No entanto, observamos que quando se trata de 

saúde física, as autônomas são mais acometidas, pois tanto no domínio físico do QWLQ-bref, quanto na 

avaliação de sintomas, realizada por meio do QNSO, elas apresentaram resultados menos favoráveis. 
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INTRODUÇÃO. Nas últimas décadas, a participação de idosos em eventos de corrida tem aumentado. A 

cinemática de corredores idosos pode representar as estratégias utilizadas para realizar o gesto esportivo, 

refletindo suas características fisiológicas e biomecânicas. Além disso, a investigação da cinemática de 

corredores idosos pode contribuir para compreender o perfil de lesão desses atletas. OBJETIVOS. 

Investigar as diferenças da cinemática da pelve e membro inferior durante a corrida entre corredores adultos 

jovens e idosos. MÉTODOS. Um estudo observacional do tipo transversal foi realizado com 20 corredores 

adultos jovens (25,85 ± 3,69 anos) e 20 corredores idosos (65,30 ± 4,22 anos). Os participantes foram 

avaliados durante corrida em esteira com velocidade auto-selecionada. A amplitude de movimento (ADM) 
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da pelve, quadril, joelho, tornozelo e pé foi investigada no contato inicial, durante a fase de contato e na 

retirada do pé. Características demográficas e de treinamento, bem como a velocidade auto-selecionada de 

cada grupo foram apresentadas como média e desvio padrão. A diferença entre os grupos nessas variáveis 

foi investigada pelo teste t independente. As variáveis dependentes foram agrupadas como posição no 

contato inicial, posição na retirada do pé e ADM na fase de contato. Para cada grupo dessas variáveis, foi 

realizada análise multivariada de covariância considerando a velocidade auto-selecionada como covariável. 

Na presença de efeito principal, testes univariados foram realizados para investigar quais variáveis foram 

diferentes entre os grupos de corredores. As variáveis de ADM que mostraram diferenças entre os grupos 

foram representadas em gráficos de suas séries temporais. RESULTADOS. As variáveis angulares não 

diferiram entre os grupos no contato inicial (p=0,11), mas foram diferentes na retirada do pé (p≤0,01). 

Nessa fase, houve menor extensão do quadril (p≤0,01) e maior abdução do joelho (p=0,01) em idosos. 

Além disso, corredores idosos mostraram redução na ADM do quadril em seus três planos de movimento 

(p≤0,05) e no ângulo tíbia-retropé no plano transverso (p=0,02), quando comparado com adultos jovens. 

CONCLUSÕES. Os resultados demonstraram diferenças entre os grupos principalmente no quadril e no 

final da fase de impulsão. Essas diferenças podem estar relacionadas a uma capacidade reduzida de gerar 

força por corredores idosos. Futuros estudos são necessários para investigar essa relação. 
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INTRODUÇÃO. Movimentos articulares alterados durante a fase de apoio da marcha estão relacionados 

com a ocorrência de disfunções ortopédicas no membro inferior. Essas alterações parecem compensatórias 

a alterações cinemáticas presentes em outras articulações do membro inferior. Movimentos articulares 

podem ser interdependentes de acordo com sua influência sobre o deslocamento póstero-anterior do corpo 

durante a marcha, como uma sinergia. Entretanto, ainda não existe uma descrição completa da função dos 

movimentos articulares nesse deslocamento e, assim, das possíveis interdependências em relação a essa 

função. Isso impossibilita que o fisioterapeuta tenha conhecimento sobre compensações cinemáticas 

possivelmente presentes no paciente, o que dificulta o raciocínio clínico sobre lesões ortopédicas. 
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OBJETIVOS. Investigar a interdependência entre rotações articulares sagitais e axiais do membro inferior 

(pé, tornozelo, joelho e quadril) durante a fase de apoio da marcha, como parte de uma sinergia para o 

deslocamento póstero-anterior da marcha. MÉTODOS. Foi realizada coleta cinemática da fase de apoio 

da marcha em 13 adultos saudáveis (24,75±2,09 anos), utilizando esteira e um sistema de análise 

tridimensional de movimento (CODAmotion). Foi testada a validade de um modelo cinemático proposto 

para quantificar as contribuições articulares para o deslocamento póstero-anterior da pelve e descrever a 

existência da sinergia em que os movimentos articulares produzem conjuntamente esse deslocamento. A 

capacidade do modelo de predizer o deslocamento real da pelve foi dada pelo Coeficiente de Múltipla 

Determinação (CMD). Houve aprovação do Comitê de ética em pesquisa. RESULTADOS. O CMD médio 

foi de 0,97±0,01, revelando alta capacidade preditiva do modelo. Os deslocamentos póstero-anteriores 

gerados por cada articulação foram apresentados em forma de curvas, que demonstram sua co-variação. 

CONCLUSÕES. As rotações articulares axiais e sagitais do membro inferior são interdependentes e 

compõem uma sinergia para o deslocamento anterior da marcha. Esse resultado demonstra que existe um 

número maior de possíveis relações compensatórias funcionais que anteriormente considerado na literatura. 

Foi quantificada, de forma inédita, a contribuição cinemática de cada articulação como complementar às 

contribuições das outras articulações. O modelo proposto pode ser usado em estudos que objetivam 

compreender compensações de movimento resultantes de disfunções e intervenções clínicas. 
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INTRODUÇÃO. Caso a magnitude da pronação do pé seja maior em velocidades de marcha mais altas, a 

presença de fatores biomecânicos que geram pronação excessiva pode aumentar a susceptibilidade a lesões 

em indivíduos cujas atividades envolvam marcha em altas velocidades. No entanto, a relação entre 

velocidade de marcha e pronação ainda não foi estabelecida, assim como a influência da hiperpronação 

sobre essa relação. OBJETIVOS. Investigar o efeito da velocidade da marcha na magnitude da pronação 

durante a fase de apoio e verificar como esse efeito pode ser modificado na presença de hiperpronação 

induzida. MÉTODOS. Este é um estudo quasi-experimental, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 

Vinte adultos jovens assintomáticos caminharam em uma esteira em duas velocidades (2 km/h e 5 km/h), 

utilizando palmilhas planas e palmilhas com 15º de inclinação medial, que simulam efeitos de varismo no 

pé. A ordem das condições do teste foi aleatorizada. A coleta cinemática foi realizada com um sistema de 

análise de movimento tridimensional. Foi medido o ângulo de eversão/inversão do calcâneo em relação à 
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tíbia durante a marcha para inferir sobre pronação/supinação. ANOVA com medidas repetidas foi usada 

para avaliar o efeito do tipo de palmilha e da velocidade na eversão/inversão do calcâneo durante a fase de 

apoio (α=0.05). RESULTADOS. O efeito principal da palmilha foi significante (p=0.001), com aumento 

da eversão (6.61°±0.99°) no uso da palmilha inclinada. Não houve efeito principal da velocidade. O efeito 

interação foi significativo (p=0.01). Com o uso da palmilha plana, ao aumentar a velocidade, houve um 

acréscimo médio (±DP) na eversão de 0,51º±1,75º. Com o uso da palmilha inclinada, o aumento na 

velocidade levou à diminuição da eversão de 0,31º±1,22º. Em alta velocidade, a mudança (redução) na 

eversão com a palmilha inclinada foi significativamente diferente da mudança (aumento) com a palmilha 

plana (p=0,014). CONCLUSÕES. Com o uso da palmilha que induz a hiperpronação, o aumento da 

velocidade da marcha foi relacionado com diminuição da magnitude da pronação, resultado contrário ao 

encontrado em velocidade menor. É possível que, na presença de hiperpronação e com a maior demanda 

de contração muscular para realizar a marcha veloz, os indivíduos aumentem o controle ativo do movimento 

do pé. Esse padrão pode favorecer o desenvolvimento de condições musculoesqueléticas, padrão pode 

favorecer o desenvolvimento de condições musculoesqueléticas. 
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INTRODUÇÃO. A pronação excessiva do pé e a rotação medial excessiva do quadril podem ser 

consequentes ao alinhamento anatômico inadequado do pé. Intervenções ortéticas são indicadas para 

reduzir a pronação, como palmilhas com superfícies de apoio inclinadas lateralmente. Essas inclinações 

podem ser baseadas em diferentes métodos de avaliação do alinhamento do pé. Porém, ainda não se sabe 

se essas diferentes intervenções produzem efeitos cinemáticos diferentes na marcha. OBJETIVOS. 

Investigar e comparar os efeitos cinemáticos no tornozelo-pé e no quadril, durante a marcha, gerados por 

intervenções ortéticas baseadas em diferentes métodos de avaliação do alinhamento do pé. MÉTODOS. 

Foi realizado um estudo Quasi-experimental com vinte e dois indivíduos saudáveis e assintomáticos. Estes 

foram submetidos a três métodos de avaliação do alinhamento do pé. No primeiro e segundo método de 

avaliação, a articulação subtalar foi mantida em posição neutra. O primeiro foi realizado em cadeia 
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cinemática aberta (CASN) e o segundo, em cadeia cinemática fechada (CFSN). No terceiro método, o 

tornozelo foi mantido ativamente em 90º (plano sagital) em cadeia cinemática aberta (CA90º). Para a 

intervenção, foi utilizada uma sandália cuja superfície de apoio pode ter sua inclinação regulada, em 

diferentes localizações (i.e. retropé e antepé). Cada participante caminhou com a sandália plana (controle) 

e com as inclinações apontadas pelas avaliações (CASN, CFSN e CA90º). A cinemática da fase de apoio 

da marcha foi medida utilizando um sistema de análise de movimento tridimensional. Os ângulos medidos 

foram as médias de inversão-eversão do retropé em relação à tíbia e de rotação medial-lateral do quadril. 

ANOVAS de medidas repetidas com contrastes foram usadas para comparar os valores (α=0,05). 

RESULTADOS. Foram observadas reduções significativas da eversão do retropé-perna (que indica 

redução da pronação) nas condições CASN (p=0,030) e CA90º (p=0,001), e da rotação medial do quadril 

na condição CA90º (p=0,018). A condição CFSN não produziu efeitos significativos. CONCLUSÕES. 

Intervenções ortéticas baseadas em diferentes métodos de avaliação do alinhamento do pé produzem efeitos 

diferentes. O método CA90º produziu os efeitos desejados no pé e no quadril. Uma vez que esse método 

acaba considerando a mobilidade de inversão do médio-pé, a inclinação lateral da superfície de apoio abaixo 

do antepé é maior, o que pode explicar os maiores efeitos. 
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INTRODUÇÃO. A medida clínica “posição de primeira resistência detectável” possui validade e 

confiabilidade demonstradas para informar sobre o nível da resistência passiva ao movimento de rotação 

interna (RI) do quadril. O fortalecimento muscular é capaz de modificar as propriedades articulares 

passivas, no entanto, não existem estudos que investigaram se essa medida clínica é responsiva a tais 

mudanças. OBJETIVOS. Verificar se a medida clínica “posição de primeira resistência detectável” é 

responsiva a mudanças na resistência passiva do quadril após a aplicação de um protocolo de fortalecimento 

muscular. MÉTODOS. Foi realizado um estudo metodológico com 16 mulheres saudáveis, com média de 

idade 22,44 ± 3,93 anos que realizaram três sessões semanais de fortalecimento de músculos do quadril e 

tronco durante oito semanas. A resistência passiva do quadril foi mensurada por meio de um dinamômetro 

isocinético (instrumento padrão-ouro) e pela medida clínica. Durante o teste no dinamômetro isocinético, 

a participante foi posicionada em decúbito ventral, com o joelho a 90° de flexão para a mensuração das 
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duas variáveis passivas: torque passivo (média dos torques produzidos nos primeiros 20° de RI do quadril) 

e rigidez passiva (inclinação da curva torque-deslocamento nos primeiros 20° de RI do quadril). Teste t 

pareado (α = 0,05) foi utilizado para a comparação pré e pós-intervenção para as variáveis mensuradas no 

dinamômetro e para a medida clínica. Ocorrendo ou não mudanças (pré e pós-fortalecimento) nas variáveis 

medidas pelo dinamômetro, a responsividade da medida clínica foi analisada através da correlação de 

Pearson entre o ∆ da medida clínica e o ∆ do torque passivo e da rigidez passiva. RESULTADOS. Na 

comparação entre os valores pré e pós-intervenção, ocorreram mudanças significativas no torque passivo 

(p = 0,003) e na medida clínica (p = 0,006), mas não na rigidez passiva (p = 0,934). A correlação entre a 

mudança da medida clínica e a mudança do torque passivo foi significativa (r = 0,539; p = 0,031). Não 

houve correlação significativa entre a mudança da medida clínica e aquela observada na rigidez passiva (p 

= 0,393). CONCLUSÕES. A medida clínica foi responsiva a mudanças da resistência passiva contra a RI 

do quadril, geradas pelo fortalecimento muscular. A mudança observada na medida clínica apresentou 

correlação com a mudança no torque passivo, isso indica que a “posição de primeira resistência detectável” 

do quadril reflete o torque passivo articular. 
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INTRODUÇÃO: O protocolo ideal de fisioterapia após a correção artroscópica do impacto 

femoroacetabular (IFA) ainda não está estabelecido na literatura. O melhor método para o ganho da 

amplitude de movimento (ADM) e força muscular do quadril, descarga de peso sobre o membro operado e 

de retorno ao esporte é baseado na experiência de poucos grupos de fisioterapeutas. OBJETIVOS: Avaliar 

os efeitos de um protocolo de fisioterapia aplicado no ganho de ADM, força muscular e funcionalidade do 

quadril após correção artroscópica do IFA. MÉTODOS: Neste estudo quasi-experimental, 28 pacientes 

(36 quadris) foram avaliados antes e após 3 meses da artroscopia do quadril. A ADM rotacional ativa e 

passiva do quadril foi mensurada com um goniômetro. O torque isométrico dos rotadores internos (RI) e 

externos (RE) do quadril foi medido com um dinamômetro isométrico manual. A capacidade funcional do 
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quadril foi avaliada por 3 questionários validados (Harris Hip Score modificado, Hip Outcome Score e 

International Hip Outcome Tool). O protocolo de fisioterapia de 5 semanas, com frequência de 3 vezes por 

semana, foi aplicado por um fisioterapeuta treinado. Os objetivos do protocolo foram o ganho da ADM 

rotacional do quadril, melhora da força muscular do membro inferior, melhora do posicionamento e 

controle lombopélvico e melhora na funcionalidade. A análise estatística foi realizada através da ANOVA 

para medidas repetidas, com post hoc Bonferroni. RESULTADOS: Dos 28 pacientes (faixa etária = 17-53 

anos; média de 34,16 ± 10,81 anos), 24 eram do sexo masculino (86%) e 4 do sexo feminino (14%). Três 

meses após o reparo cirúrgico, os pacientes apresentaram aumento na ADM rotacional total do quadril 

(p<0.001 para RE e RI). Não houve aumento no torque isométrico dos RE do quadril, mas o torque 

isométrico dos RI aumentou do período pré para o pós-operatório. Houve aumento nos valores dos três 

questionários, demonstrando melhora da capacidade em realizar atividades de vida diária e exercícios. 

CONCLUSÕES: O protocolo de fisioterapia foi seguro e efetivo em restaurar a ADM rotacional do 

quadril, o torque dos RI e a funcionalidade após correção artroscópica do IFA. O aumento no torque 

isométrico dos RI do quadril parece estar relacionado com a mudança no ângulo ótimo de produção de 

força destes músculos, devido ao ganho da ADM de RI do quadril. Os resultados em longo prazo (>3 meses) 

deste protocolo ainda precisam ser determinados. 
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AMPLITUDE DE MOVIMENTO DO QUADRIL E NÍVEL DE FUNCIONALIDADE EM 

INDIVÍDUOS COM SINTOMATOLOGIA UNILATERAL DE IMPACTO 
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INTRODUÇÃO. Pacientes com Impacto Femoroacetabular (IFA) podem experienciar diminuição da 

amplitude de movimento (ADM) do quadril e limitações nas atividades funcionais. No entanto, os dados 

referentes a essas alterações ainda são controversos na literatura. OBJETIVO. Descrever os achados do 

questionário iHOT para avaliar a funcionalidade e da ADM ativa de flexão (FLX), abdução (ABD), rotação 

interna (RI) e externa (RE) do quadril em pacientes com sintomatologia unilateral de IFA, bem como 

compará-los com o membro assintomático (MA) e com um grupo controle (GC). MÉTODOS. Estudo 

transversal, onde foram avaliados 25 sujeitos no grupo IFA e 25 no GC, sendo 13 homens e 12 mulheres 

em cada grupo, com idade média de 38ª no GC e37a no GC. Após a assinatura do TCLE, os indivíduos 

responderam o questionário iHOT. A mensuração das ADM ativas foi randomizada, sendo realizada uma 

medida para cada movimento em ambos membros inferiores, utilizando um flexímetro pendular da marca 

Sanny. O protocolo aplicado para as coletas de FLX, RI e RE foi o descrito por Monteiro, 2000, e na ABD 
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foi adaptado o posicionamento em ortostase. A variável ADM foi testada através de uma one-way ANOVA, 

seguida de post-hoc LSD, para comparação entre os quatro membros avaliados. Na comparação da amostra 

e avaliação do iHOT, foi utilizado o teste t de student para amostras independentes, sendo adotado um nível 

de significância de p<0.05. RESULTADOS. O grupo IFA apresentou menor nível de funcionalidade 

através do questionário iHOT (p=0.01). O membro sintomático (MS) apresentou menor ADM comparado 

ao MA para os movimentos de FLX (p=0.01), ABD (p=0.04), RI (p=0.01) e RE (p=0.01). O MS também 

apresentou menor ADM comparando-o com o membro dominante (MD) e não dominante (MND) para 

todos os movimentos avaliados: FLX (MD p=0.01; MND p=0.01), ABD (MD p=0.01; MND p=0.01), RI 

(MD p=0.01; MND p=0.01) e RE (MD p=0.01; MND p=0.01). O membro MA do grupo IFA apresentou 

menor diferença para os movimentos de FLX (p=0.01) e RI (p=0.03) quando comparado com o MD do 

GC; e para os movimentos de FLX (p=0.02), ABD (p=0.02) e RE (p=0.01) quando comparado com o MND 

do GC. CONCLUSÕES. Pacientes com sintomatologia unilateral de IFA apresentam diminuição de ADM 

ativa no MS quando comparados com o MA e com um GC, além do nível de funcionalidade reduzido. 

Esses achados podem contribuir de forma significativa no desenvolvimento de um programa de tratamento 

adequado para esses pacientes. 
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FAIXAS ELÁSTICAS QUE AUMENTAM O TORQUE DE ROTAÇÃO LATERAL DO 

QUADRIL REDUZEM A PRONAÇÃO DO COMPLEXO TORNOZELO-PÉ: UMA PROVA DE 

CONCEITO 
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INTRODUÇÃO. Em cadeia cinemática fechada, os movimentos de rotações medial e lateral do quadril e 

da perna ocorrem mecanicamente acopladas à pronação-supinação no complexo tornozelo-pé, 

respectivamente. Alterações desses movimentos durante a marcha têm sido associadas à ocorrência de 

lesões musculoesqueléticas. Proposições teóricas indicam que um maior torque de rotação lateral do quadril 

levaria a menor pronação do pé durante a fase de apoio da marcha. OBJETIVOS. Investigar se o aumento 

do torque de rotação lateral do quadril reduz a pronação do complexo tornozelo pé durante a marcha, através 

da utilização de faixas elásticas colocadas no membro inferior. MÉTODOS. Foi conduzido um estudo 

quasi-experimental com dezessete participantes saudáveis e assintomáticos. Eles foram submetidos a uma 

análise cinemática tridimensional do retropé, antepé e perna. Os participantes caminharam em uma esteira, 

com e sem (condição controle) uma faixa elástica de alta e uma de baixa resistência. As curvas 

comprimento-tensão das faixas foram medidas utilizando-se um dinamômetro digital. As faixas elásticas 
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foram montadas de forma espiral ao longo do membro inferior, gerando um torque de rotação lateral no 

quadril. A cinemática no plano frontal do complexo tornozelo-pé foi obtida durante a fase de apoio da 

marcha. Os ângulos entre calcâneo e a perna, antepé e calcâneo, e antepé e perna foram medidos durante a 

fase de apoio da marcha e durante a posição ortostática com a articulação subtalar posicionada em neutro. 

As curvas das três condições de estudo foram comparadas, para cada ângulo analisado. A comparação foi 

realizada por meio de intervalos de confiança (95%), ponto-a-ponto, para identificar as diferenças angulares 

em instantes específicos da fase de apoio da marcha. RESULTADOS. O uso de ambas as faixas elásticas 

produziu uma redução significativa na eversão do calcâneo em relação à perna e aumento significativo na 

eversão do antepé em relação ao retropé e à perna, o que indicou redução da pronação do pé. Não houve 

diferenças significativas entre o uso das duas faixas elásticas. CONCLUSÕES. Os resultados indicaram 

que a mecânica proximal do membro inferior, no plano transverso, influencia a pronação-supinação do 

complexo tornozelo-pé, na marcha e na postura ortostática. Com isso, o torque de rotação lateral do quadril 

deve ser considerado na abordagem clínica de indivíduos que apresentam alterações de pronação-

supinação. 

 

42 

VALIDAÇÃO E REPRODUTIBILIDADE DO HIP STABILITY ISOMETRIC TEST - UM NOVO 

MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DO COMPLEXO POSTEROLATERAL DO QUADRIL: 
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INTRODUÇÃO. O Hip Stability Isometric Test (HipSIT) é um novo método de avaliação de força do 

complexo posterolateral do quadril, englobando em uma única medida a função muscular dos abdutores, 

rotadores laterais e extensores do quadril, tornando a avaliação mais rápida e funcional. OBJETIVOS. 

Verificar a correlação do HipSIT com a força isolada da musculatura abdutora, extensora e rotadora lateral 

do quadril e verificar as reprodutibilidades intra e interexaminador da mensuração da força muscular pelo 

HipSIT. MÉTODOS. Estudo transversal quantitativo. Foram avaliadas 20 mulheres, com média de idade 

de 22,2±1,4 anos, peso de 58,4±9,2kg, altura de 1,62±0,06m e IMC de 22,0±2,7kg/m2, praticantes de 

atividade física. O critério de exclusão foi histórico de lesões em membros inferiores. Para a avaliação do 

HipSIT a participante, em decúbito lateral com o  quadril flexionado a 45 º e o joelho a 90º, realizou abdução 

do quadril (20º) com força máxima, mantendo os calcanhares em contato; o dinamômetro isométrico 

manual (Nicholas Manual Muscle Tester, Lafayette, EUA), utilizado para mensurar a força muscular, foi 
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posicionado lateralmente 5 cm acima da interlinha articular com um cinto estabilizando-o. A força dos 

abdutores, extensores e rotadores laterais foi avaliada isoladamente, com o mesmo dinamômetro, para 

correlacioná-las com o HipSIT. A análise estatística da validade concorrente foi analisada pela correlação 

de Pearson e a da reprodutibilidade pelo coeficiente de correlação intraclasse (CCI), considerando um nível 

de significância de p<0,05, utilizando o SPSS 20.0. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa. RESULTADOS. O HipSIT apresentou boa correlação estatisticamente significante com o teste 

isolado dos rotadores laterais (r=0,76; p=0,001), moderada correlação não significativa com os extensores 

(r=0,41; p=0,07) e fraca correlação com os abdutores do quadril (r=0,32; p=0,16). A reprodutibilidade 

interexaminador está classificada como excelente, com CCI2,1=0,996 (IC 95% 0,989–0,998), assim como 

a reprodutibilidade intraexaminador, com CCI2,1=0,997 (IC 95% 0,991–0,999). CONCLUSÕES. O 

HipSIT demonstrou ser um teste confiável com excelentes níveis de confiabilidade intra e interexaminador. 

Até o momento, mostra-se um teste válido para avaliar a força dos extensores e rotadores laterais, porém 

não se mostrou válido para avaliar a força dos abdutores. Esses dados são preliminares e a amostra será 

aumentada, diminuindo o risco do erro do tipo 2. 
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INTRODUÇÃO. A dor na articulação do joelho é umas das afecções mais recorrentes no sistema 

musculoesquelético. Identificar as queixas álgicas dos pacientes através do mapeamento das áreas dolorosas 

no joelho é essencial para determinar diagnóstico diferencial e intervenções terapêuticas adequadas. 

OBJETIVOS. Realizar o levantamento da prevalência de dor, de acordo com sua localização, em pacientes 

com disfunção no joelho. MÉTODOS. Estudo retrospectivo quantitativo, no qual foram coletados dados 

das fichas de avaliação fisioterapêutica de 26 pacientes com disfunções no joelho assistidos em um 

Ambulatório de Fisioterapia. Para cada paciente avaliado, foram mostradas imagens dos joelhos direito e 

esquerdo e solicitado que o mesmo marcasse em que locais sentia dor. A divisão do mapa de queixa álgica 

no joelho foi elaborada e dividida em regiões (R) da seguinte forma: complexo anteromedial (R1); 

complexo anterolateral (R2); complexo anterossuperior (R3); complexo anteroinferior (R4); região patelar 

(R5); região poplítea (R6); complexo posteromedial (R7) e complexo posterolateral (R8). Depois, o 

paciente classificou a dor na Escala Visual Analógica (EVA). Para a estatística descritiva, foi utilizado o 
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SPSS 20.0. O trabalho foi aprovado previamente no Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer número: 

1.000.404). RESULTADOS. Os pacientes apresentaram média de idade de 36,3±19,3 anos, peso de 

67,3±17,6kg, altura de 1,61±0,09m e IMC de 25,7±6,3kg/m2. Todos possuem o membro direito dominante. 

Dor bilateral foi relatada em 46,2% dos pacientes. Dos pacientes avaliados, os diagnósticos com maior 

prevalência foram: Síndrome da Dor Patelofemoral (SDPF), com 38,5% dos casos e Osteoartrite (OA) com 

34,6%. Todos os pacientes com SDPF são do sexo feminino e apresentaram média de dor de 5,37±1,50 na 

EVA. A localização da dor na SDPF foi predominante em R4 e R5 (50% cada). Os pacientes com OA 

apresentaram média de dor de 5,77±1,71 na EVA, sendo 66,7% são do sexo feminino. A localização da dor 

na OA foi predominante em R1, R5 e R6 (44,4% cada). CONCLUSÕES. Os pacientes com SDPF possuem 

maior prevalência de dor no complexo anteroinferior e patela, enquanto os com OA relataram dor 

principalmente na região medial e posterior do joelho. Fisioterapeutas devem estar atentos ao local de dor 

mais comum nas diferentes disfunções para direcionar o tratamento adequado. 
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INTRODUÇÃO. A ativação dos músculos Vasto Medial Oblíquo (VMO), Vasto Lateral (VL) e Glúteo 

Médio (GM) tem forte relação com a Síndrome da Dor Femoropatelar (SDFP), principalmente durante 

atividades funcionais e exercícios de fortalecimento. Todavia, não há evidências sobre as respostas 

musculares desses músculos em exercícios proprioceptivos. OBJETIVOS: Identificar qual exercício 

proprioceptivo induz maior recrutamento dos músculos VMO, VL e GM em mulheres com SDFP. 

MÉTODOS: O estudo de delineamento transversal, foi aceito pelo Comitê de Ética da instituição (Parecer 

846.447). A amostra foi composta por 30 mulheres voluntárias (média de 23 anos e IMC de 24m/kg2) com 

SDFP. As participantes realizaram cinco exercícios proprioceptivos em cinco recursos diferentes: 1) 

Balanço, 2) Cama Elástica, 3) Bosu, 4) Prancha Retangular Anteroposterior e 5) Prancha Mediolateral. A 

atividade muscular dos músculos foi quantificada por meio da eletromiografia (EMG) de superfície 

(Bagnoli-8, Delsys system, Inc), com frequência de amostragem em 2000 Hz. Os eletrodos foram 

posicionados no VMO, VL e GM, no membro ipsilateral a SDFP. Após contração voluntária máxima de 
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cada agrupamento muscular (quadril e joelho), o sinal EMG foi computado em Pico da amplitude RMS, e 

em seguida, normalizado para computar o nível (%) de ativação de cada músculo durante os cincos 

exercícios proprioceptivos. Cada exercício foi realizado a permanência em apoio unipodal com flexão de 

joelho a 30 por 15 segundos. A ordem dos exercícios foi aleatória com um minuto de repouso entre cada. 

RESULTADOS: Análise de variância revelou nenhuma diferença significante entre os cinco exercícios 

proprioceptivos para cada músculo avaliado: VMO (F= .505; p=0,732), VL (F=1.248; p=0,293) e GM (F= 

.391; p=0,815). Todavia, por uma observação clínica dos resultados, o exercício nos aparatos o bosu e 

balanço promoverem maior recrutamento dos músculos, sendo 32% para VMO, 27% para VL e 44% para 

GM quando comparado aos demais exercícios que em média ativaram 29% para VMO, 23% para VL e 

41% para GM. CONCLUSÕES: Não há diferença significativa na comparação dos exercícios 

proprioceptivos quanto ativação dos  músculos de membro inferior, o que indica uma igualdade entre os 

recursos intervencionistas sobre a prática clínica em mulheres com SDFP. 
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INTRODUÇÃO: O treinamento proprioceptivo é indicado a pacientes em reabilitação do joelho, porém 

não se tem claramente qual a contribuição de cada músculo para a realização desses exercícios em diferentes 

recursos utilizados na prática clínica. OBJETIVOS: Comparar a contribuição muscular de Vasto Medial 

Oblíquo (VMO), Vasto Lateral (VL) e Glúteo Médio (GM) durante a execução de exercícios 

proprioceptivos. MÉTODOS: Estudo com delineamento transversal e aceito pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da instituição. A amostra foi composta por 30 mulheres voluntárias (média de idade de 23 anos e 

IMC de 24m/kg2) com SDFP. As participantes realizaram cinco exercícios proprioceptivos em cinco 

recursos diferentes: 1) Balanço, 2) Cama Elástica, 3) Bosu, 4) Prancha Retangular Anteroposterior e 5) 

Prancha Mediolateral. A atividade dos músculos foi mensurada por meio da eletromiografia (EMG) de 

superfície (Bagnoli-8, Delsys system, Inc), com frequência de amostragem em 1000 Hz. Os eletrodos foram 

posicionados na orientação das fibras musculares do VMO, VL e GM, no membro ipsilateral a SDFP. Após 

contração voluntária máxima de cada agrupamento muscular (quadril e joelho), o sinal EMG foi computado 

em Pico da amplitude RMS, e em seguida, normalizado para computar o nível (%) de ativação de cada 

músculo durante os cincos exercícios proprioceptivos. Para cada exercício, os participantes foram 
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solicitados a se manter em apoio unipodal sobre os equipamentos, com flexão de joelho a 30 por 15 

segundos. A ordem dos exercícios foi aleatória com um minuto de repouso entre cada. RESULTADOS: 

Por meio da análise de variância foi demonstrado um efeito significante (p<.01) entre os três músculos 

investigados, porém não houve diferença entre os exercícios. Análises post hoc de Tukey revelou que o 

músculo GM apresentou maior ativação muscular do que os demais músculos do joelho nos cincos 

exercícios de propriocepção; sendo em média 75% maior do que o VL e 36% maior do que o VMO. Em 

média o GM ativou 40%, seguido do VMO 27% e VL 23% da CIVM, considerado uma ativação entre 

baixa a moderada durante os exercícios. CONCLUSÕES: Foi possível identificar que o músculo do quadril 

(GM) realiza maior ativação muscular do que os músculos do joelho durante a práticas de exercícios 

proprioceptivos, geralmente preconizados na reabilitação de tornozelo e joelho. Esses resultados têm 

implicações clínicas quanto à prescrição desses exercícios em reabilitação neuromusculoesquelética. 
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PASSOS DEMI PLIÉ E GRAND PLIÉ COM PÉS POSICIONADOS A 180° E A 120° DE EN 
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¹Rafaela Waldow, ¹Kaanda Nabilla Souza Gontijo & ¹Cláudia Tarragô Candotti 

1UFRGS, Escola de Educação Física, Porto Alegre, RS 

E-mail: kaandagontijo@gmail.com ; web: www.ufrgs.br/biomec  

 

INTRODUÇÃO. O ballet clássico possui como exigência a execução do en dehors, caracterizado pela 

rotação externa (RE) máxima dos membros inferiores (MI), durante a os passos. Essa RE se dá muitas vezes 

graças à soma compensatória da RE dos quadris, joelhos, tíbias e pés ao invés de ter sua gênese nas 

coxofemorais, conforme a técnica. Isso destaca a necessidade de se investigar se os joelhos, com alto índice 

lesivo nos bailarinos, estão sendo torcidos em excesso, durante passos básicos como o demi e grand plié, 

enquanto se busca o en dehors ideal de 180°. OBJETIVO. Verificar se existe diferença no alinhamento 

articular (AA) dinâmico dos MI de bailarinos da 7ª série da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, durante a 

execução desses passos na 1ª posição de pés nos ângulos de 180º e 120º de en dehors. MÉTODOS. 

Aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFRGS em 2012 (número 46019), o estudo teve uma amostra 

composta por 20 bailarinos (10 homens e 10 mulheres) que foi submetida ao Método de Avaliação 

Dinâmica do AA dos MI (MADAAMI), para avaliar a presença ou não deste alinhamento durante os passos 

citados em ambas as angulações. RESULTADOS. Os resultados obtidos mediante análise dos vídeos dos 

bailarinos e preenchimento da planilha avaliativa do MADAAMI demostraram após a aplicação da 

ANOVA de Friedman que: (1) para o critério Arco do Pé, houve diferenças significativas entre as execuções 

de 180º e 120º apenas na fase de subida do grand plié - a 180º, 65% dos bailarinos permaneceram com o 
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arco do pé estável, 30% apresentaram instabilidade em direção ao 1º dedo e 5% excesso de inclinação em 

direção ao 1º dedo; enquanto que a 120º, 95% apresentaram o arco do pé estável e apenas 5% instabilidade 

em direção ao 5º dedo; (2) para o critério Centro do Joelho, foram encontradas diferenças significativas em 

todas as fases de realização do demi plié e na última fase (joelho estendido) após a subida do grand plié, 

demonstrando alinhamentos menos lesivos quando em 120° de en dehors; e (3) para o critério Pelve, não 

foram encontradas diferenças. CONCLUSÃO. As diferenças entre as angulações existem e são 

significativas, principalmente, para o AA do centro do joelho e pé, pois os resultados revelaram que a 

execução do demi plié apresenta-se com menos compensações lesivas quando em 120º de en dehors do que 

em 180º e que, quando os joelhos se encontraram estendidos, acontece o mesmo. 
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RELAÇÃO ENTRE O DESALINHAMENTO ARTICULAR DE MEMBROS INFERIORES DE 

ALUNOS DE BALLET CLÁSSICO DURANTE PASSOS BÁSICOS DA TÉCNICA COM A 

PRESENÇA DE LESÕES NESTES SEGMENTOS 

¹Stephanie Cardoso, ¹Kaanda Nabilla Souza Gontijo & ¹Cláudia Tarragô Candotti 

1UFRGS, Escola de Educação Física, Porto Alegre, RS 

E-mail: kaandagontijo@gmail.com ; web: www.ufrgs.br/biomec  

 

INTRODUÇÃO. Bailarinos de todo o mundo buscam aperfeiçoar a técnica do ballet clássico 

constantemente, e isso, somado ao alto grau de exigência física desta modalidade resulta em presença de 

lesões nas articulações dos membros inferiores. OBJETIVOS. (1) avaliar a prevalência de lesões de 

membros inferiores (MsIs); (2) avaliar o alinhamento articular dos MsIs durante a execução dos passos 

demi plié, grand plié, elevé, relevé, passé e fondu em três diferentes posições de pés (pés em rotação externa 

de 180º entre eles, de 120º e em paralelo); e (3) verificar a associação entre a presença ou não de lesão com 

o alinhamento ou desalinhamento articular dos MsIs nas três diferentes posições de pés. MÉTODOS. Este 

estudo é do tipo observacional e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFRGS em 2012 (número 

46019). 19 bailarinos do 5º ano da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em entrevista, responderam 

perguntas sobre seu histórico de lesões em MsIs, sendo em seguida submetidos ao MADAAMI (Método 

de Avaliação Dinâmica do Alinhamento Articular dos Membros Inferiores), o qual avalia a estabilização 

do arco do pé, o alinhamento entre joelho e pé ipsilateral e a estabilização pélvica. Foi utilizada estatística 

descritiva e o teste de associação Qui-quadrado (<0,05). RESULTADOS. (1) 73,7% dos bailarinos 

relataram lesões e 100% dessas lesões acometeram os MsIs; (2) destas 77,3% aconteceram nos pés e 

tornozelos, 13,7% nos joelhos e 9% na pelve; (3) houve um aumento da queda do arco do pé conforme saia 

da posição de 180° de pés para o seu paralelismo, mas, em contrapartida; houve também um aumento do 

alinhamento benéfico entre joelho e pé ipsilateral; (4) houve uma tendência à anteversão pélvica durante as 
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fases onde há flexão de joelhos e tendência à retroversão nas fases onde não há flexão de joelhos; e (5) 

houve associação significativa entre a queda do arco longitudinal com os pés em 120° com a presença das 

lesões nos MsIs. CONCLUSÕES. Conforme ocorreu um aumento de rotação interna de fêmures houve 

uma melhora da estabilidade do arco do pé e, na pelve, ocorreu uma predominância de instabilidade, 

principalmente, durante as fases ativas dos passos. A associação significativa entre queda do arco do pé e 

lesões sinaliza, preliminarmente, que o não alinhamento dos MsIs pode estar gerando as lesões apresentadas 

por esses bailarinos. 
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EFEITOS DO NÚMERO DE SÉRIES DE ALONGAMENTO SOBRE A FLEXIBILIDADE DOS 

MÚSCULOS ISQUIOTIBIAIS DE MULHERES JOVENS 

Gabriela Souza de Vasconcelos, Anelize Cini & Cláudia Silveira Lima 

UFRGS, Escola de Educação Física, porto Alegre, RS 

Email: gabih-vasconcelos@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O alongamento é eficaz na manutenção da mobilidade adequada dos tecidos moles e das 

articulações, contribuindo para uma maior flexibilidade. É importante na reabilitação, no equilíbrio 

postural, na manutenção completa da ADM e na prevenção de lesões, entretanto a variabilidade dos estudos 

em relação ao número de séries utilizados no alongamento não permite saber qual o número adequado para 

melhorar a flexibilidade. OBJETIVOS: verificar a influência de cinco diferentes séries de alongamento 

passivo sobre a flexibilidade dos músculos isquiotibiais de mulheres jovens. MÉTODOS: A pesquisa foi 

quantitativa, do tipo experimental, com delineamento semi-experimental. A amostra foi constituída de 45 

estudantes universitárias. O estudo foi realizado em cinco etapas, cada etapa ocorria em único dia e uma 

semana de intervalo era dada entre elas. Cada uma das etapas era composta por três momentos: (1) pré-

teste, que consistiu na avaliação da flexibilidade de quadril e joelho; através de dois testes, o Teste de 

Elevação do Membro Inferior Estendido e Teste de Extensão de Joelho modificado; (2) intervenção sobre 

a flexibilidade; e (3) pós-teste, que consistiu na reavaliação da flexibilidade, utilizando os mesmos testes 

do pré-teste. A intervenção consistiu na execução do alongamento passivo, que foi realizado uma vez por 

semana e a cada semana o número de séries executadas variava de acordo com a etapa a ser executada: 

uma; duas; três; quatro e cinco séries de 30 segundos. Os ângulos inicial e final do quadril ou do joelho de 

cada sujeito foram mensurados com o goniômetro. Na comparação entre os valores do pré e do pós-teste 

foi realizado o teste t pareado. Para a comparação entre o número de séries foi utilizado a One-Way 

ANOVA e o post hoc Bonferroni para determinar as diferenças (α= 0,05). O estudo foi aprovado pelo 
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Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRGS. RESULTADOS: A realização de três, quatro e cinco 

séries de 30 segundos demonstrou um aumento significativo em relação à realização de uma série de 30 

segundos, no teste Elevação do Membro Inferior Estendido. Já no Teste de Extensão de Joelho modificado, 

houve aumento significativo na realização de quatro e cinco séries de 30 segundos. CONCLUSÕES: Os 

dados permitem concluir que os exercícios de alongamento, independente do número de séries aumentam 

a ADM, no entanto, a aplicação de quatro e cinco séries é mais adequada para ganhos de ADM, por 

apresentar melhores resultados. 
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COMPARAÇÃO DOS EFEITOS IMEDIATOS DE UM PROTOCOLO DE EXERCÍCIOS 

SOBRE A TÁBUA PROPRIOCEPTIVA E PLATAFORMA VIBRATÓRIA 

1Priscilla da Silva Freitas, 1Maurício Couto Meurer, 1Nadyne Rubin, 2Priscila Weber, 3Caroline Cabral 

Robinson, 1,4Marcelo Faria Silva 

1UFCSPA, PPG em Ciências da Reabilitação, Curso de Fisioterapia, Porto Alegre, RS; 2 UFSM, Curso de 

Fisioterapia, Santa Maria, RS; 3UFCSPA, PPG em Ciências da Saúde, Curso de Fisioterapia, Porto 

Alegre, RS; 4IPA, Curso de Fisioterapia, Porto Alegre, RS; E-mail: priscilla_freitas@yahoo.com.br  

 

INTRODUÇÃO: Estudos com vibração de corpo inteiro, através de plataforma vibratória (PV), 

melhoraram desfechos neuromusculares preditores da entorse de tornozelo. Porém para sua validação como 

um método alternativo, faltam informações sobre sua comparação às modalidades tradicionais de treino 

proprioceptivo. OBJETIVOS: Comparar o efeito imediato de um protocolo de exercícios proprioceptivos 

para o tornozelo sobre a tábua proprioceptiva (TP) e sobre a PV, no equilíbrio unipodal e no tempo de 

reação do fibular longo (TRFL) de adultos sem instabilidade de tornozelo. MÉTODOS: Estudo piloto 

quase experimental, randomizado, cruzado e aberto. Foram elegíveis voluntários entre 18 e 35 anos de 

idade, ambos os sexos, sem instabilidade articular (gaveta anterior do tornozelo negativa e pontuação < 27 

no Cumberland Ankle Instability Tool). O mesmo protocolo de exercícios foi realizado na PV (frequência: 

26 Hz; amplitude: 4 mm) e na TP, com intervalo de sete dias entre cada intervenção. Imediatamente antes 

e após cada intervenção foi avaliado o equilíbrio unipodal pela área (cm2) de oscilação do centro de pressão 

(AOCoP) direito (D) e esquerdo (E) (estabilometria), e TRFL (milésimos de segundo) D e E (tábua 

inversora e eletromiografia de superfície). Após verificação da normalidade as comparações intragrupo e 

entre grupos foram realizadas através de teste-t pareado. Os resultados são descritos em média (desvio 

padrão) e porcentagem. Foi adotado nível de significância de 0,05%. Aprovação ética n° 402.901-

CEPUFCSPA. RESULTADOS: Participaram do estudo 14 indivíduos, 28 anos de idade média, 42% do 
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sexo masculino, todos com membro inferior direito dominante. Não houve diferença estatisticamente 

significativa (p>0,05) entre os momentos pré intervenção, tanto para AOCoP quanto para TRFL, 

demonstrando boa reprodutibilidade dos métodos e wash out adequado. Na comparação entre os momentos 

pós intervenção, o TRFL D foi significativamente menor (p=0,03) após a PV. Na análise intragrupo, tanto 

para PV quanto para TP, não houve diferença estatisticamente significativa no TRFL e na AOCoP, em 

nenhum dos membros. CONCLUSÕES: A realização do protocolo de exercícios na PV reduziu 

significativamente o TRFL D em comparação à sua realização na TP, porém sem diferenças significativas 

no equilíbrio unipodal intra e entre intervenções. Para a real comparação dessas modalidades de treino 

proprioceptivo necessita-se de um número maior de participantes. 
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AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE POSTURAL EM INDIVÍDUOS COM HISTÓRICO DE 

LESÃO NOS MEMBROS INFERIORES: ESTUDO CASO-CONTROLE 

Isabel Oliveira Monteiro, Laísa Braga Maia, Débora Fortes Marizeiro, Helena Larissa das Neves 

Rodrigues, Thamyla Rocha Albano, Gabriel Peixoto Leão Almeida & Pedro Olavo de Paula Lima 

UFC, Curso de Fisioterapia, Fortaleza, CE 

E-mail: isabelom55@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO. O Y Balance Test (YBT) e Biodex Balance Test (BBT) são instrumentos de avaliação do 

equilíbrio, utilizados para acompanhar o progresso da reabilitação. Estes exigem, dos membros inferiores, 

aspectos neuromusculares, sendo considerados úteis na identificação de disfunções. OBJETIVOS. 

Comparar a estabilidade postural por meio do YBT e BBT em indivíduos com e sem histórico de lesão nos 

membros inferiores. MÉTODOS. Trata-se de um estudo caso-controle, conduzido com 40 participantes, 

fisicamente ativos, de ambos os sexos, com e sem histórico de lesão nos membros inferiores nos últimos 

quatro anos. Para o grupo com histórico de lesão foi incluído qualquer lesão de membros inferiores que 

necessitasse de atendimento fisioterapêutico, sendo que este já deveria ter recebido alta do mesmo. Foram 

excluídos aqueles que apresentaram disfunções impeditivas para a realização dos testes. Foi aplicado o 

questionário Lower Extremity Functional Scale (LEFS) no grupo com histórico de lesão, e em seguida, 

realizada a avaliação através do YBT e BBT. A ordem de execução dos testes e dos membros inferiores 

avaliados foi randomizada. Foi utilizada a média para efeito de comparação entre os resultados. O trabalho 

foi aprovado previamente no Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer número: 1.000.404). Para análise 

estatística, foi verificada a normalidade da distribuição dos dados com o teste de Kolmogorov-Smirnov e 

realizado teste t-independente para comparação entre os grupos. Para isso, foi utilizado o software SPSS 

v.20 assumindo significância de 5%.  RESULTADOS. Dos 40 avaliados, 12 (30%) apresentaram histórico 

de lesão nos membros inferiores, destes em 50% (6) a lesão ocorreu no membro direito e 16,66% (2) em 

ambos. O tempo médio da ocorrência da lesão foi de 31,2 meses. A média do LEFS foi de 74,36 pontos. O 
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grupo com histórico de lesão no membro inferior não apresentou diferença estatisticamente significante em 

relação ao grupo controle no YBT anterior (p = 0,59), posteromedial (p = 0,68), posterolateral (p = 0,98) e 

no composite (p = 0,67). Os grupos também não apresentaram diferenças no BBT para o Índice de 

Estabilidade Anteroposterior (p = 0,94), Mediolateral (p = 0,47) e Global (p = 0,71). CONCLUSÕES. Os 

resultados do YBT e BBT não apresentaram diferenças significantes entre os indivíduos com e sem 

histórico de lesão nos membros inferiores. Possíveis explicações podem ser relacionadas à pequena amostra 

do estudo ou tratamento adequado das lesões prévias. 
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EFEITO COMPARATIVO DAS TÉCNICAS DE FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR 

PROPRIOCEPTIVA E BANDAGEM NEUROMUSCULAR SOBRE A FLEXIBILIDADE DOS 

ISQUIOTIBIAIS 

Ingrid G. Leite, Geovane E. G. Lima, Gisele A. Teixeira, Adelton A. Barbosa & Thiago F. dos Anjos 

FUPAC- Fundação Presidente Antônio Carlos, Curso de Fisioterapia, Ubá- MG 

Email: ingridgonze@gmail.com  

INTRODUÇÃO. A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) e Bandagem Neuromuscular (BNM) 

são utilizadas para se obter aumento da flexibilidade, porém são poucos os estudos que avaliam o efeito 

comparativo de tais técnicas. OBJETIVOS. Investigar e comparar o efeito da Facilitação Neuromuscular 

Proprioceptiva (FNP) e da Bandagem Neuromuscular (BNM) sobre a flexibilidade dos isquiotibiais após 

duas semanas de intervenção. MÉTODOS. 27 mulheres, universitárias, sedentárias, sem doença associada, 

com média de idade de 20,6±1,76 anos, divididas por conveniência em: grupo controle (GC), grupo 

experimental 1 (GE1) e grupo experimental 2 (GE2). No GE1 foram realizadas 10 intervenções com FNP 

(manter-relaxar), por 5 dias consecutivos, somando 2 semanas. No GE2 a BNM foi aplicada por 2 semanas, 

sendo realizada troca a cada 48hs após aplicação. Foi mensurada a amplitude de movimento (ADM) de 

extensão do joelho direito com 90º de flexão do quadril, pré e pós-intervenção através de uma prancha 

estabilizadora modificada, desenvolvida por Brasileiro et al. composta por três segmentos de metalon, 

faixas fixadoras, além de um goniômetro universal (CARCI®). Foi utilizada bandagem Therapy Tex® azul 

aplicada da inserção para a origem dos isquiotibiais em forma de “Y”, com objetivo de relaxamento 

muscular. Os resultados foram apresentados com seus valores médios e respectivos desvios-padrão. As 

análises estatísticas foram realizadas no software Minitab® 16. O teste F foi utilizado para testar a 

homogeneidade das medidas. A normalidade foi verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Para avaliar 

o pós-tratamento utilizou-se teste t pareado. Utilizou-se ainda Análise de Variância (ANOVA) para 

determinar diferença estatística entre grupos, seguido do teste post hoc de Tukey para comparação das 

medidas. Os testes estatísticos foram realizados ao nível de significância de 5% (p<0,05). RESULTADOS. 

No GC as medidas de extensão ativa do joelho (EAJº) foram 153,85±4,87 no pré-tratamento e 152,96±6,86 
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no pós-tratamento. Já no GE1, 150,22±3,33 no pré-tratamento e 174,96±6,18 no pós-tratamento, enquanto 

o GE2 apresentou 150,67±5,06 no pré-tratamento e 158,52±4,33 no pós-tratamento. Observou-se diferença 

estatisticamente significativa na amplitude de EAJº no GE1 (p=0,000) e GE2 (p=0,005) com as 

intervenções. O GE1 obteve maior ADM do joelho direito, apresentando diferença significativa (p=0,000) 

quando comparado o pós-tratamento entre grupos. Não houve a mesma diferença significativa entre GC e 

GE2. CONCLUSÕES. A FNP e a BNM produziram resultados significativos sobre a flexibilidade dos 

isquiotibiais, sendo a FNP a técnica mais eficiente no aumento da ADM de extensão do joelho. 
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ANÁLISE E COMPARAÇÃO DO USO DO KINESIOTAPING® PARA MELHORA DA 

AMPLITUDE DE MOVIMENTO EM LESÕES DE MANGUITO ROTADOR 

Tatiana B. Ribeiro, Murillo P. R. Souza, Alexandre F. Paniago, Absalão T. Oliveira, Bárbara de Macedo 

VIDERE, Clínica de Fisioterapia, Brasília, DF; E-mail: viderefisioterapia@yahoo.com.br  

 

INTRODUÇÃO. O Kinesiotaping® é um método que utiliza uma bandagem elástica adesiva sobre a pele 

e que proporciona um mecanismo de pressão/força com finalidade de facilitar o processo de cura do corpo 

através do apoio e estabilidade muscular e articular sem restrição da amplitude de movimento. A técnica é 

capaz de facilitar ou inibir a função muscular, manter o posicionamento muscular, aliviar a dor e 

proporcionar um feedback proprioceptivo sendo usada isoladamente ou em combinação com outra 

intervenção. OBJETIVOS. Avaliar a eficácia do Kinesiotaping® na melhora da amplitude de movimento 

(ADM) durante o tratamento de fisioterapia em pacientes com lesão de ombro. Para o procedimento da 

pesquisa, foram abordados pacientes em tratamento de fisioterapia de ombro em uma clínica de fisioterapia 

localizada em Brasília-DF. MÉTODOS. Foram escolhidos para pesquisa pacientes com limitação de ADM 

no ombro, todos em tratamento de fisioterapia há mais de 1 semana. Foram excluídos pacientes em pós-

operatórios de ombro. A população foi dividida em 2 grupos: G1 (aplicação de Kinesiotaping® e 

fisioterapia) e G2 (fisioterapia). Esses grupos foram submetidos a goniometria para flexão, abdução e flexão 

em auto passivo antes e após tratamento proposto. Os dados obtidos pelos grupos foram analisados e 

comparados, a fim de verificar a eficácia da aplicação da Kinesiotaping® no ganho de amplitude de 

movimento durante o tratamento de fisioterapia. RESULTADOS. De acordo com a pesquisa, foi possível 

identificar os seguintes dados: Para o movimento de flexão de ombro o grupo G1 apresentou uma média 

pré de 130,71 (±25,13) e uma média pós de 136,43 (±23,4) com uma diferença média de 5,72°. Já o G2 

apresentou uma média pré de 88,14 (±33,30) e uma média pós de 102,28 (±31,1) com uma diferença de 

14,14°. Para o movimento de abdução do ombro o G1 apresentou uma média pré de 108,57 (±27,34) e uma 

média pós de 122,86 (±34,2) com uma diferença média de 14,29°. Já o G2 apresentou uma média pré de 

77,86 (±) e uma média pós de 82,43 (±) com uma diferença de 4,57°. Para o movimento autopassivo de 

flexão de ombro, o G1 apresentou uma média pré de 149,28 (± 22,4) e uma média pós de 149,28 (± 24,3) 
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não havendo assim, uma diferença média de angulação. Já o G2 apresentou uma média pré de 99,28 (±32,7) 

e uma média pós de 104 (±25,3) com uma diferença de 4,72°. CONCLUSÕES. Para flexão e 

movimentação autopassiva de flexão de ombro, o tratamento convencional se mostrou mais eficaz que o 

tratamento associado à aplicação de Kinesiotaping®. Contudo, para o movimento de abdução de ombro, a 

aplicação da técnica de Kinesiotaping® se mostra mais eficaz quando comparada somente ao tratamento 

convencional. Cabe ressaltar que tanto o G1 quanto o G2 obtiveram ganhos, exceto no movimento 

autopassivo de flexão de ombro para o G1. 
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USO DO KINESIOTAPING® PARA MELHORA DA DOR EM PACIENTES COM LESÃO DE 

MANGUITO ROTADOR 

Tatiana B. Ribeiro, Murillo P. R. Souza, Alexandre F. Paniago, Ariana F. Ferreira 

VIDERE, Clínica de Fisioterapia, Brasília, DF 

E-mail: viderefisioterapia@yahoo.com.br ; web: www.clinicavidere.com.br  

INTRODUÇÃO. Foi desenvolvida uma técnica em 1996 chamada de Kinesiotaping®, em que os 

mecanismos propostos para o seu uso, envolvem a correção da função muscular através da ativação ou 

inibição destes, melhora da circulação sanguínea e linfática, melhora da dor por supressão neurológica, 

reposicionamento articular, alívio da tensão, melhora de função e aumento da propriocepção. 

OBJETIVOS. Avaliar a eficácia do kinesiotaping® na melhora do quadro álgico durante o tratamento de 

fisioterapia em pacientes com lesão de ombro. MÉTODOS. Para o procedimento da pesquisa, foram 

selecionados indivíduos que estivessem em tratamento fisioterapêutico para o ombro na clínica Videre, 

localizada na Asa Sul- Brasília-DF. A amostra foi composta por indivíduos que apresentavam queixa de 

dor no ombro e que se encontravam em tratamento fisioterapêutico há mais de 1 semana. Foram excluídos 

aqueles que apresentavam como diagnóstico médico, qualquer pós-operatório de ombro. A partir da 

seleção, a amostra foi alocada aleatoriamente, por meio de sorteio realizado por um indivíduo sem 

participação na presente pesquisa, e assim, divididos em 2 grupos: G1 (aplicação de kinesiotaping® e 

fisioterapia convencional) G2 (apenas fisioterapia convencional). Ambos os grupos foram submetidos à 

aplicação da Escala visual analógica (EVA), imediatamente antes e ao término do tratamento convencional 

proposto. O grupo G1 foi submetido, logo após a aplicação do questionário pré tratamento fisioterapêutico, 

a aplicação de kinesiotaping® e em seguida, realizaram o tratamento convencional. Já o grupo G2, não 

realizou a aplicação de kinesiotaping®, passando assim, diretamente para o tratamento convencional. Os 

dados obtidos pelos grupos foram analisados e comparados, a fim de verificar a eficácia da aplicação do 

kinesiotaping® na diminuição da dor durante o tratamento fisioterapêutico. RESULTADOS. A partir da 

coleta de dados, foi possível identificar que o G2 apresentou uma média pré fisioterapia convencional de 

4,43 (±3,1) e uma média pós de 4,14 (±2,9), havendo uma melhora de 0,29 na Escala visual analógica. Já 

o G1, que é o grupo de intervenção, apresentou uma média pré de 4,57 (±2,8) e uma média pós de 3,43 (± 
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2,8), havendo uma melhora de 1,14 na Escala visual analógica, demostrando assim, que quando comparados 

os grupos, o G1, que é o grupo que recebeu a aplicação do Kinesiotaping®, apresentou-se estatisticamente 

mais eficaz que o G2, que só recebeu a fisioterapia convencional. CONCLUSÕES. A aplicação da 

bandagem elástica, Kinesiotaping® se mostrou estatisticamente eficaz para a analgesia de pacientes com 

lesão no ombro, e se mostra como um bom recurso fisioterapêutico para o incremento no tratamento e 

reabilitação de indivíduos com síndromes dolorosas. 
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O EFEITO DA BANDAGEM ELÁSTICA NO MOVIMENTO ESCAPULAR DURANTE A 

ABDUÇÃO DO OMBRO 
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1,2Joelly Mahnic de Toledo 
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INTRODUÇÃO. Diversas técnicas têm sido criadas para prevenção e reabilitação do complexo articular 

do ombro, dentre as quais, a bandagem elástica tem se tornando cada vez mais popular. Alguns autores 

acreditam que ela poderia promover suporte para a escápula, alívio de dor, melhora do alinhamento articular 

e do controle muscular, entretanto, ainda não existem estudos suficientes para elucidar os seus reais efeitos 

sobre o complexo articular do ombro. OBJETIVOS. O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da 

bandagem elástica sobre a cinemática escapular durante o movimento de abdução do ombro sem carga e 

com halter. MÉTODOS. Este é um estudo quantitativo, do tipo analítico observacional transversal, 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com o parecer número 

908.977. Participaram do estudo até o momento 9 indivíduos do sexo masculino com idade entre 20 e 30 

anos, com dominância no membro superior direito, sem histórico de lesão ou cirurgia no membro superior 

nos últimos 6 meses, os quais realizaram o movimento de abdução de ombro sem carga e com halter nas 

situações sem e com bandagem elástica. Foram realizadas 3 repetições de abdução do ombro até 90º com 

uma velocidade de execução de 45º/s monitorada por meio de um metrônomo. A bandagem elástica tinha 

como objetivo diminuir a ativação do trapézio descendente. Para a coleta dos dados cinemáticos foi 

utilizado o sistema de rastreamento BTS Smart-DX por meio de 10 câmeras previamente posicionadas para 

a captura de marcadores ósseos padronizados e calculados conforme as recomendações da Sociedade 

Internacional de Biomecânica. Para processamento dos dados cinemáticos foi utilizado o software BTS 

Smart-Analyser para calcular o valor máximo dos movimentos tridimensionais da escápula (rotação 

superior/inferior, rotação interna/externa e inclinação anterior/posterior). As análises estatísticas foram 

feitas por meio de uma ANOVA de um fator e o nível de significância adotado foi de α < 0,05. 

RESULTADOS. Os resultados preliminares mostram que não houve diferença estatisticamente 



significativa na cinemática escapular entre a situação sem bandagem elástica e com bandagem elástica 

durante a abdução do ombro sem carga e com halter. CONCLUSÕES. Pode-se concluir até o momento 

que a bandagem elástica utilizada nesse estudo não influencia a cinemática escapular durante o movimento 

de abdução sem carga e com halter. 
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EFEITOS DA BANDAGEM ELÁSTICA NA FUNÇÃO MUSCULAR ISOCINÉTICA DOS 
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INTRODUÇÃO. A bandagem elástica (BE) tem surgido como um método inovador, que fornece suporte 

funcional ao músculo ou grupo muscular aplicado, buscando melhorar a performance dos atletas e prevenir 

lesões. OBJETIVOS. Avaliar os efeitos imediatos e tardios do uso da BE na função muscular isocinética 

dos extensores do joelho dominante em indivíduos irregularmente ativos. MÉTODOS. Este estudo 

caracteriza-se como um ensaio clínico prospectivo, randomizado, controlado e duplo cego, aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo, parecer sob o no CAAE: 

20615713.0.0000.5342. A amostra foi composta por indivíduos irregularmente ativos, classificados 

conforme o Questionário Internacional de Atividade Física, do gênero masculino com idade mínima de 18 

anos, sem história prévia de cirurgia na articulação do joelho, e que não sofreram lesão muscular de 

quadríceps e/ou isquiotibiais nos últimos seis meses. Após, os indivíduos elegíveis que aceitaram participar 

livremente do estudo foram listados e alocados aleatoriamente em dois grupos por meio de um sorteio 

(moeda), Grupo I (GI) – Ativante (4 indivíduos), e Grupo II (GII) – Placebo (4 indivíduos), totalizando 

uma amostra de 8 indivíduos. No grupo ativante foi aplicada a BE tonificante na musculatura extensora do 

joelho, e no grupo placebo foi aplicada BE de forma transversal à fibra muscular. A avaliação das variáveis 

isocinéticas pré-aplicação, 30min e 24h pós-aplicação foram realizadas no dinamômetro isocinético 

computadorizado Biodex™ MultiJoint System 3 Pro na velocidade de 60 e 300°/s. Os dados obtidos foram 

submetidos à análise estatística descritiva, média e desvio padrão, por meio do programa SPSS for 

Windows. RESULTADOS. Atendendo a análise da musculatura extensora do joelho dominante, observa-

se que após a aplicação da bandagem houve diminuição do pico de torque e trabalho total, além de aumento 

do déficit do pico de torque e razão convencional nos indivíduos do GI. Resultados divergentes foram 
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encontrados no GII, onde se verificou aumento do pico de torque, trabalho total e razão convencional, além 

de diminuição do déficit do pico de torque após a aplicação. CONCLUSÕES. Os resultados deste estudo 

demonstraram que a BE não possui efeitos satisfatórios na função muscular isocinética dos extensores do 

joelho dominante, tanto imediatos quanto tardios. 
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EFEITOS DO MÉTODO MAT PILATES NA DOR E DISTÚRBIO DO SONO DE MULHERES 

COM FIBROMIALGIA: ESTUDO COM INTERVENÇÃO 

Letícia Mendes Ferreira, Adroaldo José Casa Junior, Nara Lígia Leão Casa, Fernanda Cristina De 

Oliveira, Ághata Tereza Silveira, Marina Ferreira Leão Goulart 

PUCGO, Curso de Fisioterapia, Goiânia, GO 

E-mail: fisio.fernandacristina@gmail.com  

 

INTRODUÇÃO. A fibromialgia é uma doença relativamente frequente e afeta consideravelmente a função 

e a qualidade de vida, causando desconforto matinal, dores no corpo, dificuldades para dormir, fadiga, 

cefaléia, dentre outros. Existem poucos estudos sobre o Pilates e, sobretudo, no tratamento da fibromialgia. 

OBJETIVOS. Avaliar os efeitos de um protocolo de exercícios do Método Pilates (Mat Pilates) na dor e 

distúrbio do sono de mulheres com fibromialgia. MÉTODOS. Trata-se de um estudo com intervenção, 

descritivo e quantitativo, cuja coleta dos dados foi realizada nos meses de dezembro de 2013 e 

janeiro/fevereiro de 2014. A amostra foi composta por 5 mulheres com idade entre 35 e 55 anos, com 

diagnóstico clínico de fibromialgia. As participantes foram submetidas a 10 sessões de um protocolo de 

Mat Pilates, sendo aplicada a Escala Visual Analógica de Dor (EVA) e o Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh (PSQI) para avaliação da dor e qualidade do sono, respectivamente. RESULTADOS. Todas as 

voluntárias do estudo apresentaram diminuição da dor. Ao final do tratamento foi possível identificar a 

redução da dor em todas as voluntárias e 80% das mesmas obtiveram melhora na qualidade do sono. Estes 

resultados foram vistos, especialmente, após a 5a sessão de Mat Pilates. Os resultados obtidos são aplicáveis 

apenas aos casos estudados, porém, podem sugerir a efetividade desta técnica em outros indivíduos com a 

mesma doença. Sugerimos, então, a elaboração de mais estudos sobre o Mat Pilates, principalmente, em 

relação aos efeitos sobre outros sintomas usuais em fibromiálgicos. CONCLUSÕES. O Mat Pilates 

demonstrou ser uma importante intervenção, contribuindo para a melhora da qualidade do sono e da dor. 
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INTRODUÇÃO. Indivíduos com fraturas cominutivas do hálux apresentam importante comprometimento 

na função do pé, necessitando de reparo cirúrgico e tratamento fisioterapêutico para recuperação funcional 

da marcha. OBJETIVOS. Relatar os efeitos do tratamento, visando diminuir o quadro sintomatológico, 

perdas de trofismo muscular e melhora da força muscular (fm), propriocepção, equilíbrio e principalmente, 

a deambulação. MÉTODOS. O estudo teve como amostra uma paciente do sexo feminino, 22 anos de 

idade, PO de 15 dias de fratura cominutiva de hálux e falanges distais do 2º e 3º dedo, a mesma foi 

encaminhada à Universidade Luterana do Brasil Campus Santa Maria (SM) para atendimento 

fisioterapêutico, que, cientemente dá sua autorização para utilização de imagem. Foi realizada uma pesquisa 

exploratória de análise qualitativa e em forma de estudo de caso, no qual foram realizados a avaliação e 21 

atendimentos, 3 vezes por semana na clínica escola de fisioterapia da Ulbra (SM), no período de 17 de 

fevereiro a 28 de março de 2014. Em seguida, foi efetivada a avaliação composta por: Anamnese, 

diagnóstico clínico, queixa principal, história da patologia atual e pregressa, medicamentos e exames. As 

manobras utilizadas neste estudo foram realizadas seguindo uma sequência pré-estabelecida de curto, 

médio e longo prazo: Laserterapia pontual, mobilização de quadril/joelho e no calcâneo estabilizando a 

frente do tarso fazendo um fulcro no médiopé, alongamento da cadeia posterior de MMII, liberação da 

fascia plantar, incluindo banda lateral em direção ao calcâneo, liberar complexo gastrocnêmio/sóleo e 

isquiotibiais, dissociação pélvica, fnp, exercícios ativos de joelho e tornozelo com auxílio de bola suíça, 

descarga de peso no calcanhar com auxílio de bolinha de tênis, em médio prazo exercícios isotônicos em 

CCA com auxílio de resistência elástica progressiva e caneleiras e a longo prazo exercícios em CCF com 

auxílio de cama elástica, disco proprioceptivo e balança de equilíbrio. RESULTADOS. A paciente 

apresentou redução na intensidade da dor auto-relatada, sendo a inicial grau 10 e ao final grau 0 na escala 
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de EVA, mostrando eficácia do tratamento. Foi observado um aumento de amplitude de movimento, fm, 

equilíbrio e propriocepção, melhora na sensibilidade e por fim, restabelecemos sua deambulação sem o uso 

de auxílios adaptativos. CONCLUSÕES. Podemos concluir que o protocolo estabelecido foi 

suficientemente eficaz, pois, houve melhora tanto funcional como na qualidade de vida do indivíduo. 
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INTRODUÇÃO. Propriocepção íntegra é fundamental para o controle neuromotor e prevenção de lesões 

causadas pelas atividades diárias como entorses, lesão de menisco, estiramento muscular, etc. Os jogos de 

realidade virtual que utilizam rastreamento digital são controlados por sensores de movimento que captam 

tarefas como chutar, correr, dançar, saltar, etc. A gameterapia (uso de jogos virtuais durante fisioterapia) 

tem sido utilizado para prevenção e tratamento de desordens neuromusculoesqueléticas. OBJETIVO. 

Avaliar o efeito imediato de uma sessão de gameterapia no equilíbrio estático e dinâmico, propriocepção e 

coordenação motora de membros inferiores de indivíduos saudáveis. MÉTODOS. Estudo quase-

experimental. Foram selecionados 30 indivíduos saudáveis, não praticantes de atividade física, de ambos 

os sexos, entre 20 e 34 anos, sem histórico de lesão neuromusculoesquelética. Os participantes responderam 

perguntas sobre peso, altura, qualidade visual, dores e limitações de movimento. Para avaliação do efeito 

da gameterapia, realizou-se pré e imediatamente após a sessão, os seguintes testes: 1) Senso de Posição 

Articular, 2) Teste de estrela (Star Excursion Balance Test), 3) Equilíbrio estático (Stork Stand Balance 

Test) e 4) Teste de coordenação motora de membros inferiores (Lower Extremity Motor Coordination Test). 

A intervenção consistiu em uma sessão de gameterapia por 20 minutos com o jogo SonicFreeRiders para 

Kinect™. Os participantes responderam questionário referente à sessão e classificaram o esforço pela escala 

visual analógica da dor adaptada para o cansaço. Todos os testes utilizados são validados e amplamente 

utilizados na fisioterapia traumato-ortopédica. RESULTADOS. Houve melhora significativa no equilíbrio 

dinâmico nos membros inferiores direito (P=0,008) e esquerdo (P=0,028) e na coordenação motora dos 

membros inferiores direito (P=0,011) e esquerdo (P=0,003). O senso de posição articular diminuiu 

significativamenteno ângulo de 60º no membro inferior direito (P=0,029) e 30º no membro inferior 

esquerdo (P=0,002). Demais variáveis não apresentaram diferenças significativas. CONCLUSÃO. Uma 

sessão de gameterapiapara membros inferiores melhorou o equilíbrio dinâmico e a coordenação motora nos 

membros inferiores. A gameterapia pode ser um recurso complementar a ser utilizado para treinamento 



sensório motor. Novos estudos com populações acometidas de lesões são necessários para verificar a 

eficácia no tratamento fisioterapêutico. 
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INCIDÊNCIA DE PACIENTES SUBMETIDOS À FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA APÓS 

CIRURGIA DE OMBRO ENTRE OS ANOS DE 2012 E 2013 EM CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 

Tatiana Badke Ribeiro, Murillo Pablo Ribeiro Souza, Reginaldo Lordelo Filho, Fabiana Viana de Souza, 

Rafael Salomon Faria  

VIDERE, Clínica de Fisioterapia, Brasília, DF 

E-mail: viderefisioterapia@yahoo.com.br ; web: www.clinicavidere.com.br  

INTRODUÇÃO. O ombro é um complexo articular sujeito à instalação de rigidez e atrofia muscular no 

período pós-cirúrgico. Devido à grande e crescente demanda de pacientes que realizaram cirurgia no ombro 

e procuram nosso serviço no período pós-operatório observou-se a necessidade de analisar as principais 

cirurgias de ombro aos quais os pacientes tinham sido submetidos com a finalidade de melhorar o programa 

de reabilitação. OBJETIVOS. O presente trabalho teve como objetivo analisar e descrever a incidência de 

pacientes que foram atendidos em Clínica de Fisioterapia localizada em Brasília, Distrito Federal, entre os 

anos de 2012 e 2013, para tratamento de fisioterapia após serem submetidos à cirurgia de ombro. Trata-se 

de uma pesquisa de caráter descritivo e quantitativo, realizada através de um levantamento de dados por 

meio dos prontuários de atendimento da Clínica Videre. MÉTODOS. Após análise dos prontuários, foram 

selecionados 59 prontuários de pacientes atendidos no ano de 2012 e 74 prontuários de atendimento em 

2013, perfazendo um total de 133 prontuários de pacientes submetidos à cirurgia de ombro. 

Subsequentemente os prontuários foram divididos em grupos específicos de acordo com a cirurgia 

realizada, sendo todas as cirurgias e tratamentos realizados entre o ano de 2012 e 2013. Os grupos descritos 

foram: Lesões de Manguito Rotador; Fraturas; Instabilidade Glenoumeral; Prótese Anatômica e Reversa, 

Lesão Labral, Síndrome do Impacto e Outros (lesão SLAP, bursite, capsulite adesiva, tendinopatia, 

peritendinite). RESULTADOS. Com base na coleta de dados dos 133 prontuários descritos como pós-

operatórios, e dentre as subdivisões descritas, o levantamento apresentou o seguinte resultado: Grupo de 

Lesões de Manguito Rotador apresentando 52,54% em 2012 e 52,70% em 2013; Grupo de Fraturas, 

representando 20,34% em 2012 e 10,81% em 2013; Grupo de Instabilidade Glenoumeral com 11,86% em 

2012 e 10,81% em 2013; Grupo de Prótese Anatômica, com 6,78% em 2012 e 10,81% em 2013; Grupo de 

Prótese Reversa com 0% em 2012 e 6,76% em 2013; Grupo de Lesão Labral com 3,39% em 2012 e 5,40% 

em 2013; Grupo Síndrome do Impacto com 1,69% em 2012 e 0% em 2013; outras patologias que afetam 

diretamente a articulação do ombro, representando 3,39% em 2012 e 2,70% em 2013.CONCLUSÕES. De 

acordo com a análise dos resultados, é possível concluir que a Lesão do Manguito Rotador apresenta maior 

incidência, representando 52,54% do total de cirurgias realizadas no ano de 2012 e 52,70% no ano de 2013. 
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Ainda em conformidade com os prontuários, no ano de 2012 não houve incidência em Prótese Reversa e 

em 2013 não foi encontrado registro de Síndrome do Impacto. 
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INTRODUÇÃO. O campo de atuação da área de ortopedia consiste na prevenção, diagnóstico e tratamento 

dos distúrbios do sistema músculo esquelético. Tais distúrbios fazem com que os pacientes procurem 

atendimento médico especializado e/ou atendimento fisioterapêutico. OBJETIVOS. Com base na 

quantidade de patologias que fazem o paciente buscar atendimento fisioterapêutico e também na 

importância da fisioterapia para prevenção e reabilitação dessas patologias, o objetivo do presente trabalho 

foi evidenciar e quantificar os pacientes com patologias de ombro, atendidos em uma clínica de fisioterapia 

no ano de 2013, e destacar dentre os atendimentos a incidência de pacientes que foram submetidos a 

procedimentos cirúrgicos e os que realizaram apenas o tratamento conservador. Trata-se de uma pesquisa 

de caráter descritivo e quantitativo, realizada em clínica de fisioterapia localizada em Brasília, Distrito 

Federal, no período de janeiro a dezembro de 2013. MÉTODOS. Foi realizado um levantamento de dados 

por meio de análise de todos os prontuários dos pacientes atendidos e reabilitados pela fisioterapia. Foram 

selecionados 961 prontuários, dos quais 268 representam exclusivamente prontuários de atendimento da 

articulação do ombro. A partir dessa seleção, os prontuários foram subdivididos em 2 grupos, sendo o 

primeiro, indivíduos que foram submetidos a um procedimento cirúrgico, e o segundo, indivíduos que 

realizaram somente um tratamento fisioterapêutico conservador. RESULTADOS. No período de janeiro a 

dezembro de 2013, a clínica de fisioterapia atendeu 961 pacientes para tratamento ortopédico, sendo que 

268 apresentavam exclusivamente patologias de ombro, o que representa 27,89% do total de prontuários 

analisados. A partir da seleção dos prontuários de ombro, observou-se que o primeiro grupo, dos indivíduos 

submetidos a um procedimento cirúrgico, continha um total de 71 indivíduos, o que representa 26, 89% do 

total de prontuários. Já o segundo grupo, dos indivíduos que realizaram somente o tratamento 

fisioterapêutico conservador, continha um total de 193 indivíduos, representando assim, 73,11% do total 

dos prontuários. CONCLUSÕES. Após análise dos resultados da pesquisa, podemos concluir que a 

incidência de pacientes com patologias de ombro, que realizaram tratamento conservador na Clínica Videre 

foi estatisticamente maior quando comparados aos pacientes que realizaram procedimento cirúrgico. 
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AVALIACAO FUNCIONAL DA INSTABILIDADE DO OMBRO E APLICAÇÃO DO 

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) EM ATLETAS DE 
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INTRODUÇÃO: O uso repetido e ao longo dos anos do mecanismo de rotação externa para interna do 

ombro do atleta de handebol, determina desequilíbrio funcional, a lassidão da cápsula articular anterior do 

ombro e uma retração da sua parte posterior. OBJETIVOS: Antecipar alterações instaladas da estabilidade 

do ombro com a utilização de uma ferramenta recentemente traduzida para o Brasil. MÉTODOS: Foi 

avaliado o grau de intensidade da dor do ombro através da escala visual analógica (EVA). A instabilidade 

articular o ombro foi realizada através da avaliação fisioterapêutica com testes de instabilidade de ombro, 

incluindo os testes de Rockwood, gaveta anterior, apreensão, instabilidade inferior, gaveta posterior, testes 

de impacto, pelo instrumento Western Ontário Shoulder Instability Index (WOSI), dinamometria escapular 

com um dinamômetro da marca Crown. As amplitudes de movimento foram avaliadas com goniômetro 

da marca Carci. Foram realizados testes de força muscular dos músculos estabilizadores do ombro através 

da escala de Oxford. RESULTADOS: A amostra foi constituída por 20 atletas, com idade média de 17,70 

± 1,59 anos. A média do peso e estatura das atletas foram respectivamente de 64,18 ± 10,35 kg e 1,69 ± 

0,06 m. A média do tempo de prática do esporte foi de 5,75 ± 2,83 DP anos sendo o mínimo 3 anos e a 

máxima 11 anos. A dominância foi direita em 95%. Os valores da rotação externa foram em média de 

121,50 ± 16,47 graus, denotando hipermobilidade para o movimento. Já a rotação interna foi em média de 

89,25 ± 2,44 graus. Os resultados da dinamometria escapular foram de uma média de 17,08 ± 3,97 kgf, 

denotando fraqueza da musculatura dorsal alta de 100% da amostra. Os testes que prevaleceram como 

positivos foram pela ordem: instabilidade inferior, gaveta anterior, gaveta posterior e apreensão anterior. 

Dos testes irritativos prevaleceram com positivos pela ordem: Jobe, Gerber, Apley, Speed e Neer. Os 

resultados da mediana e amplitude (mínima e máximo) do questionário WOSI: Sintomas Físicos: 137,50 

(10-660); Esportes, Recreação, Trabalho: 20,00 (0- 275); Estilo de Vida: 45,00 (0-220) e Emoções: 30,00 

(0-245), foram registrados. CONCLUSÃO: Houve expressiva diminuição da força muscular da cintura 

escapular das atletas que praticam o handebol na fundação municipal de Criciúma/SC (FME). Os testes 

específicos para instabilidade do complexo articular, demonstraram prevalência para instabilidade do tipo 

inferior, com elevada frequência de positividade especialmente envolvendo um dos principais 

estabilizadores dinâmicos anteriores do ombro. 
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ÓRTESE ARTICULADA DE COTOVELO COM USO DO THERA BAND TUBE COMO 

TRACIONADOR DE EXTENSÃO E FLEXÃO NA REABILITAÇÃO DA FRATURA DE 

COTOVELO 

Rogerio Sano Imoto, Fabio Sano Imoto, Beatriz Fernandes Frias, Natalia Cardoso Reis, Kelly Cristina 

Silva 

IFOR, Hospital de Ortopedia e Traumatologia, São Bernardo do Campo, SP 

E-mail: nataliacardoso.reis@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO. Existem várias causas de rigidez articular no pós-trauma, sendo a fratura-luxação o tipo 

mais comum. Apesar dos avanços no tratamento das lesões de cotovelo, a perda funcional do arco de 

movimento continua sendo uma das complicações mais temidas. O presente estudo relata a evolução 

significativa de cinco casos de fratura de cotovelo que receberam tratamento cirúrgico associado ao uso de 

órtese articulada com Thera band como tracionador, após 40 dias de tratamento com fisioterapia isolada. 

OBJETIVOS. Relatar o uso de órtese articular com Thera band e suas vantagens na reabilitação do pós-

operatório de pacientes com fratura de cotovelo. MÉTODOS: Relato de caso associado à revisão da 

literatura científica a partir de publicações sobre o tema. Para avaliar a evolução no pós-operatório, foi 

usada a tabela Mayo Elbow Performance Score que considera intensidade da dor, arco de movimento, 

estabilidade e função da articulação. A órtese é feita com polipropileno, forração interna com E.V.A soft e 

para fechar é usado fitas de velcro e duas faixas de tração de couro com Thera band tube. RESULTADOS. 

Os pacientes apresentaram ganho satisfatório de arco de movimento após o uso da órtese, substituindo o 

manejo com fisioterapia isolada que estava sendo realizado há 40 dias no pós-operatório. CONCLUSÕES. 

O uso de órtese articulada com Thera band, como tracionador da flexão e extensão na reabilitação de fratura 

de cotovelo, pode ser considerado vantajoso quando comparado ao tratamento com fisioterapia isolada. 
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REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA EPICONDILALGIA LATERAL BILATERAL 

ASSOCIADA A DISFUNÇÃO CERVICAL: UM ESTUDO DE CASO 

Francelle Miletho Silva, Andressa Silva Figueira, Amanda Lindner Farias,  

Vanessa Giendruczak & Tiago Kiefer 

IPA, Centro Universitário, Porto Alegre, RS 

E-mail: francelle11@yahoo.com.br  

 

INTRODUÇÃO: A Epicondilalgia (EP) é uma afecção degenerativa que ocorre por microlesões na origem 

da musculatura do antebraço, caracterizando-se por dor na palpação do epicôndilo do cotovelo, podendo 

ou não irradiar, ocorrendo uma diminuição da força de preensão, afetando as atividades da vida diária. 

OBJETIVOS: Descrever o tratamento fisioterapêutico de um caso de EP lateral bilateral (EPLB) associada 

ao achado de disfunções da coluna cervical. MÉTODOS: O estudo foi realizado com uma paciente de 56 

anos, com diagnóstico clínico de EPLB e com autorização da mesma através de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido assinado. A fisioterapia foi realizada no período de 11/03/2015 a 04/05/2015, 

2x/semana com duração de 50 minutos. Na avaliação encontramos alteração na goniometria ativa do 

cotovelo: Supinação direita: 31º e esquerda: 44º; pronação direita: 61º e esquerda:50º; Ombro com abdução 

direita: 50º e esquerda:60º; Cervical: flexão: 21º, extensão: 11º, flexão lateral direita: 21º e esquerda: 15º. 

Força muscular grau 3 no Ombro Direto e 4 no Cotovelo Direito conforme escala Oxford. Os testes 

positivos foram: Teste de Maudsley e Teste para EP lateral. Como a paciente apresentava quadro algico de 

intensidade similar em ambos os membros superiores, suspeitou-se de dor causada por disfunção na coluna 

cervical. Foram realizados o teste da compressão axial, teste de distração, Spurling Test e teste para plexo 

braquial, sendo positivo para nervo mediano que confirmaram a suspeita. Referiu dor 6 na escala visual 

analógica. Os objetivos fisioterapêuticos foram buscar analgesia, ganho de amplitude de movimento dos 

ombros, diminuir contraturas na cervical, fortalecimento da musculatura do antebraço e orientação postural. 

As condutas foram, terapia manual e exercícios ativos resistidos para cotovelo, ombro e coluna cervical, 

Maitland grau III, Facilitação Neurofuncional Proprioceptiva com diagonal flexora 1, exercícios resistidos 

com halter para antebraço, ombro e alongamentos. RESULTADOS: Na reavaliação, os testes 

permaneceram positivos, porém houve ganho de amplitude de movimentos, diminuição dos sintomas 

álgicos e ganho de força. CONCLUSÕES: Conclui-se nesse estudo a importância da investigação clínica 

de disfunção cervical em pacientes com sintomatologia bilateral nos membros superiores e a necessidade 

de maior aprofundamento na investigação dos sintomas globais que os pacientes com epicondilalgia 

referem. 
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APLICAÇÃO DE PROTOCOLO DE REABILITAÇÃO NO PÓS-OPERATÓRIO DE FRATURA 

DE RÁDIO DISTAL 

Rogerio Sano Imoto, Fabio Sano Imoto, Beatriz Fernandes Frias, Natalia Cardoso Reis, Kelly Cristina 

Silva 

IFOR, Hospital de Ortopedia e Traumatologia, SP; E-mail: nataliacardoso.reis@hotmail.com  

INTRODUÇÃO. A fratura de rádio distal é frequentemente encontrada pelos ortopedistas em serviços de 

emergência. A sua incidência depende da idade e do sexo devido a maior exposição a atividades perigosas 

em jovens do sexo masculino e a maior fragilidade óssea nas mulheres após a menopausa, no entanto, pode 

ocorrer em todas as faixas etárias. Habitualmente ela ocorre por traumas diretos e indiretos e o rádio, ao 

absorver o impacto, rompe a sua anatomia. Está frequentemente relacionada a quedas com o membro 

superior apoiado, podendo o punho estar em extensão ou flexão, com toda a energia se concentrando nesta 

região. O tratamento cirúrgico é indicado quando existe a falha ou impossibilidade do tratamento 

conservador devido a alguns fatores, como desvio intenso da fratura, fratura exposta, compressão aguda do 

nervo mediano, lesão ligamentar associada, entre outros. Usualmente, podem ser utilizados para a fixação 

da fratura fios de Kirschner (fios metálicos), placas dorsais, placas volares ou fixação externa, sendo que a 

escolha do implante depende do tipo da fratura, a idade do paciente e das lesões associadas. O tratamento 

fisioterapêutico no pós-operatório da fratura de rádio distal tem como foco principal promover a redução 

de dor e edema, recuperação da amplitude de movimento (ADM), (extensão, flexão, pronação e supinação 

de punho), ganho de força muscular e retorno as atividades. OBJETIVOS. Avaliar a qualidade e segurança 

da reabilitação, após o uso do protocolo no pós-operatório de fraturas de rádio distal. MÉTODOS: Foram 

avaliados 30 pacientes em pós-operatório de fratura do rádio distal, sendo 25 mulheres e 5 homens, com 

idades variando entre 20 e 70 anos, independente do mecanismo de trauma e o tipo de osteossíntese 

realizado. O protocolo é constituído por seis estágios evolutivos (I ao VI), elaborado por fisioterapeutas e 

dois médicos ortopedistas, um especialista em punho e mão e outro especialista em trauma. O médico 

cirurgião avalia o paciente de acordo com o tipo de fratura, cirurgia e condições do osso para saber em qual 

estágio iniciará a reabilitação, desta forma os pacientes iniciarão a reabilitação em estágios diferentes, cada 

um em sua necessidade, evoluindo de estágio para estágio até chegar ao último (estágio VI). 

RESULTADOS. Utilizando a Escala de Dash os pacientes avaliados neste estudo apresentaram boa 

evolução e um retorno mais rápido às suas atividades diárias e ao trabalho/esporte sem intercorrências, 

quando comparado a outros casos do mesmo hospital que não seguiram o protocolo. CONCLUSÕES. 

Conclui-se com este trabalho que a aplicação deste protocolo aumenta a interação do médico e do 

fisioterapeuta contribuindo satisfatoriamente para uma recuperação mais rápida e eficiente dos pacientes 

submetidos ao tratamento cirúrgico das fraturas do rádio distal. 
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REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA MOBILIDADE DO PUNHO NO PÓS-OPERATÓRIO DA 

DOENÇA DE KINEBOCK: ESTUDO DE CASO 

1Cyntia Pace Schmitz Corrêa, 1Letícia de Fátima Martins Ferreira & 1Arlete Roth 

1UFJF, Faculdade de Fisioterapia, Juiz de Fora, MG 

E-mail: cyntia.correa@ufjf.edu.br 

 

INTRODUÇÃO. A Doença de Kinebock, descrita em 1910 por Robert Kienbock, está inclusa no grupo 

de patologias idiopáticas e é caracterizada como osteonecrose de punho, em que o osso semilunar deixa de 

receber o suprimento sanguíneo. Achados clínicos incluem dor, sinovite e diminuição progressiva da força 

de preensão da mão e da mobilidade da região acometida.  Apresenta como propostas os tratamentos 

conservadores ou procedimento cirúrgico. OBJETIVOS. O objetivo deste estudo foi divulgar os métodos 

de avaliação, tratamento e resultados obtidos no caso descrito. MÉTODOS. O paciente descrito neste 

relato, J.B.N., 58 anos, cabelereiro, foi atendido no serviço de Fisioterapia do Hospital Universitário da 

UFJF. Iniciou o tratamento 40 dias após intervenção cirúrgica no punho direito. Na avaliação inicial, o 

paciente relatou dor à palpação na região da cirurgia, além de dormência da região dos dedos e dor noturna. 

Na Escala Visual Analógica (EVA) de Dor foi relatado o valor = 7. No teste de força, medido com o 

dinamômetro JAMAR, foi observado, tanto na musculatura intrínseca quanto na musculatura flexora da 

mão direita o valor = 4. Na goniometria do punho, foi mensurado o valor de 24° para o movimento de 

flexão e 18° para o movimento de extensão. A intervenção ocorreu em oito sessões, sendo realizadas duas 

vezes na semana por uma hora. O protocolo constou de mobilização de Maitland dos ossos do carpo e das 

articulações interfalangeanas por trinta segundos cada mobilização, sendo repetidas três vezes em cada 

articulação. Alongamentos estáticos ativos da musculatura flexora e extensora com duas repetições de trinta 

segundos. Técnica de Pompagem do canal do carpo por três repetições de trinta segundos. Exercícios de 

contração isométrica, supino e pronação, em dez repetições. Exercícios de fortalecimento com o uso digital-

flex 0,7 e 1,4 kgs, além de exercícios flexão e extensão com peso de 500g, evoluindo para até 2 kg, 

realizando duas séries com 10 repetições. Todas as condutas foram realizadas nas oito sessões. 

RESULTADOS. Após 4 semanas foi observado supressão do quadro álgico (EVA = 0), aumento da força 

das musculaturas intrínseca e flexora da mão direita (valores de 10 e 6, respectivamente) e melhora na 

ADM (ADM flexora = 38° e ADM extensora = 40°). O paciente também relatou melhora no quadro 

funcional. CONCLUSÕES. O protocolo utilizado foi benéfico na reabilitação funcional e na reinserção do 

individuo em suas atividades de vida diárias. 
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MOBILIZAÇÃO PASSIVA E USO DA ÓRTESE FINGER BUDDY STRAP APÓS 

CONTRATURA EM FLEXÃO DAS ARTICULAÇÕES INTERFALANGEANAS DO SEGUNDO 

DEDO DA MÃO DIREITA: RELATO DE CASO 

1,2Claudia Ferreira Gomes da Silva, 2,3Fábio Franciscatto Stieven, 4Felippe Guariglia 

1Clínica Pró-Trauma; 2Grupo de Estudos em Fisioterapia Traumato-Ortopédica (GEFITO), UFCSPA; 

3Universidade Feevale, Insituto de Ciências da Saúde; 4Clínica Fisioclin; claudiaferreirags@hotmail.com  

INTRODUÇÃO: A rigidez da articulação interfalangena (ITF) após imobilização prolongada da mão é 

uma condição que afeta a amplitude de movimento (ADM) articular, gerando limitação funcional. 

Limitados estudos descrevem o uso de órteses e métodos de intervenção conservadora na recuperação da 

ADM das articulações dos dedos da mão e função da mesma. Especificamente para as articulações ITF da 

mão, a mobilização articular passiva e a órtese tipo Finger Buddy Strap são formas de tratamento indicadas. 

OBJETIVO: verificar o efeito do tratamento fisioterapêutico composto por mobilizações articulares 

passivas nas articulações ITF, laserterapia, uso da órtese Finger Buddy Strap em uma paciente com 49 anos 

que apresentou rigidez nas articulações interfalangeana proximal (IFP) e interfalangeana distal (IFD) do 

segundo dedo da mão direita após imobilização prolongada decorrente de uma infecção bacteriana por 

Staphylococcus, após corte da pele com fio nylon durante atividades domésticas. RELATO DO CASO: A 

paciente teve o segundo dedo imobilizado por um período de 3 meses. A reabilitação iniciou após a 

resolução da infecção com a paciente apresentando rigidez articular severa e dor ao movimento. Um total 

de vinte sessões de fisioterapia especializada foi realizado durante dois meses, com frequência de 4 

atendimentos semanais. A ADM foi verificada com goniômetro manual específico para dedos da mão nos 

momentos pré-intervenção e ao final de cada uma das 4 semanas de tratamento. O tratamento 

fisioterapêutico consistiu em mobilizações articulares passivas, aplicadas inicialmente em três séries de um 

minuto por articulação e progredindo no número de séries conforme tolerância da paciente, nas articulações 

ITF, laserterapia, uso da órtese Finger Buddy Strap. RESULTADOS: Na avaliação foi constatado 

contratura articular, com dedo rígido (imóvel) em 26° flexão na articulação IFP e 22° de flexão na IFD. Ao 

final da primeira semana de tratamento houve aumento das ADM no segundo dedo: IFP (37° flexão e 23° 

extensão) e IFD (35° flexão e 19°extensão). Ao final da segunda semana novamente obteve-se aumenta das 

ADM: IFP (42° flexão e 19° extensão) e IFD (41° flexão e 17° extensão), o mesmo ocorrendo na terceira 

semana de tratamento: IFP (50° flexão e 15°extensão) e IFD (47° flexão e 14° extensão). Ao final da quarta 

e última semana a IFP apresentava 90° flexão e 6°extensão e a IFD com 60° flexão e 3°extensão. 

CONCLUSÃO: O tratamento da rigidez na articulação ITF mostrou-se eficaz para promover melhora nas 

ADM do segundo dedo da mão direita, sendo resolutivo para o quadro de rigidez articular incapacitante 

apresentado pela paciente. Mais estudos devem ser feitos, aplicando essa metodologia em estudos 

controlados e randomizados. 
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ASSISTÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL AO PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE 

DE TRABALHO COM FRATURA COMINUTIVA DE OSSOS DA MÃO POR ESMAGAMENTO: 

RELATO DE CASO 

Mariane Berthier , Kellen Benites Santana , Taís Baggio, Ângela Machado Fernandes, Éder Kröeff 

Cardoso 

¹Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, Programa de Residência Integrada Multiprofissional em 

Saúde com Ênfase em Urgência e Emergência 

E-mail: marianeberthier@ig.com.br 

 

INTRODUÇÃO: As mãos são importantes fontes de contato com o meio externo e essenciais na 

determinação da autonomia e funcionalidade. As lesões traumáticas das mãos podem acarretar sequelas 

motoras e/ou sensitivas muitas vezes permanentes. No Brasil 80,7% dos acidentes de trabalho são típicos, 

sendo que, os que apresentam maior incidência são os ferimentos de mão e punho (20,7%), com maior 

prevalência no sexo masculino. Desta forma, enfatiza-se que o envolvimento multiprofissional na 

assistência de pacientes com fraturas de mão seja de forma integrada e interdisciplinar a fim de potencializar 

a reabilitação. OBJETIVO: Relatar a experiência de uma equipe de residentes de um Programa de 

Residência Multiprofissional ao prestar cuidados de forma interdisciplinar a um paciente com fratura 

cominutiva por esmagamento de mão, vítima de acidente de trabalho internado na Unidade de 

Traumatologia de um Hospital de Pronto Socorro. METODOLOGIA: Este estudo é um relato de caso. As 

informações foram obtidas por meio de revisão de prontuário, entrevista com paciente, registros 

fotográficos da evolução clínica – funcional. Os dados coletados foram relacionados com os encontrados 

na literatura científica atual. Quanto aos aspectos éticos, foram aplicadas as medidas para manter o 

anonimato do paciente. RESULTADOS: Paciente vítima de acidente de trabalho em máquina de 

reciclagem com esmagamento e fratura de mão esquerda, avulsão dorsal tecidual com exposição óssea, 

lesão nervosa e vascular. Realizado desbridamento cirúrgico e redução das fraturas do 1° ao 4° metacarpo, 

falanges do 4° e 5° quirodáctilos esquerdos e ossos do carpo fixados com Fios de Kirschner. Devido à 

gravidade das lesões, realizado amputação do 3° e 4° metacarpo esquerdos. Através do acompanhamento 

das trocas de curativos pela enfermagem a fisioterapia realizou as mobilizações articulares facilitadas pelo 

curativo aberto evitando maiores deformidades, e, a nutrição acompanhou a evolução da lesão tecidual, 

através da oferta de aporte calórico/protéico, acelerando a cicatrização. CONCLUSÕES: O tratamento 

multiprofissional viabilizou um desfecho positivo do paciente. Não podemos inferir que o trabalho 

multidisciplinar teve interferência direta no tempo ou mesmo na qualidade da recuperação. Entretanto, 

podemos afirmar que, a troca de conhecimentos entre os três profissionais envolvidos propiciou maior 

segurança nas tomadas de decisões qualificando a assistência. 
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A ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR EM MULHERES COM LOMBALGIA CRÔNICA: SEU 

EFEITO NO QUADRO ÁLGICO E NO EQUILÍBRIO ESTÁTICO 

Jorge Fernando dos Santos, Rebecca Isquierdo Jeller & Elisa Isis Ferreira  

Faculdade Guilherme Guimbala, Curso de Fisioterapia, Joinville, SC 

E-mail: jorgefernando.jf91@gmail.com  

 

INTRODUÇÃO. A dor lombar pode ser originada por diversos fatores. O desequilíbrio muscular constitui 

um dos principais fatores da dor, pois a coluna necessita da estabilidade durante os movimentos para evitar 

uma sobrecarga excessiva. O sedentarismo e a fraqueza muscular podem contribuir para o quadro álgico e 

para uma instabilidade postural. Em mulheres sedentárias, as atividades de vida diária podem se tornar 

difíceis de serem executadas por causa da lombalgia. OBJETIVOS. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

dor lombar e a estabilidade estática antes e após o tratamento com técnicas de estabilização segmentar em 

mulheres sedentárias. MÉTODOS. Trata-se de um estudo de intervenção, do tipo antes e depois, 

envolvendo quatro casos de mulheres sedentárias com lombalgia. O estudo foi aprovado pelo comitê de 

ética em pesquisa da Universidade de Joinville, parecer 650.159, em 16 de maio de 2014. A dor foi avaliada 

através da escala analógica visual da dor (antes, durante e após o tratamento) segundo suas atividades 

diárias como: ao acordar, sentar, levantar, caminhar, serviços domésticos e atividades laborais. A 

estabilidade estática foi mensurada pela plataforma baropodométrica S-Plate (antes e após o tratamento). 

Foram avaliados os deslocamentos posturais: instabilidade anterior/posterior e látero-lateral, em posição 

ortostática. As voluntárias realizaram 10 sessões de exercícios de estabilização segmentar lombar 2 vezes 

por semana. RESULTADOS. Em relação a dor, houve uma redução do quadro álgico após as sessões de 

ESL de 70% para a voluntária 1, de 65% para a voluntária 2, de 64,5% para a voluntária 3 e de 97% para a 

voluntária 4. A estabilidade estática mensurada não alterou os valores das variáveis após o tratamento. 

CONCLUSÕES. Concluiu-se que a técnica de ESL foi eficiente na redução da lombalgia em mulheres 

sedentárias. A estabilidade estática não alterou seus valores ao fim do tratamento, fato que pode ter ocorrido 

pelo insuficiente número de sessões para que essas variáveis fossem modificadas.  
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CRÔNICA NÃO-ESPECÍFICA APÓS TRATAMENTO MANIPULATIVO OSTEOPÁTICO DO 

CRÂNIO: ESTUDO PILOTO 

1Wagner Rodrigues Martins, 2Leonardo Rios Diniz, 3Marcia Elisabeth Rodrigues, 4Carlos Márcio 

Cordeiro Viana, 1Vittor Godoi, 1Ana Clara Bonini-Rocha. 
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INTRODUÇÃO. A técnica de compressão do 4º Ventrículo (CV4) pode alterar o funcionamento do 

sistema nervoso central (SNC). Atividade elétrica cortical (AEC) é uma variável de mensuração do 

funcionamento do SNC utilizada em pacientes com dor crônica. OBJETIVOS. Avaliar a eficácia da CV4 

na AEC em indivíduos com lombalgia crônica não-específica (DLC). MÉTODOS. Trata-se de um ensaio 

clínico randomizado crossover. Participaram do estudo 08 voluntários (média de idade: 40 [4,8] anos; 

estatura: 1,70 [0,08] cm; massa corpórea: 71 [19] kg; IMC: 25 [5,3]; Tempo de DLC: 8,9 [8,0] anos), de 

ambos os sexos (4 de cada), com diagnostico de DLC e presença do sintoma persistente por mais de 6 

meses. Foram excluídos indivíduos com: dor lombar secundária, cirurgia na coluna doença neurológica ou 

reumática, e uso de drogas que agem no SNC. Os participantes foram submetidos a 3 intervenções 

aleatorizadas, CV4, sham e controle, sempre no período vespertino e com wash-out de 7 dias. Durante a 

CV4 o participante permaneceu em supino; o prático sentado atrás da cabeça do participante, contata as 

protuberâncias laterais da escama do occipital com a eminência tenar de ambas mãos. Ao sentir o 

movimento respiratório primário, o prático resiste a fase de flexão do crânio e a fase de extensão exagerada. 

A compressão é mantida até que o movimento não seja mais sentido. A compressão é aliviada 

progressivamente e o prático retira as mãos do occipital. Para a técnica Sham houve o mesmo contato da 

técnica CV4, mas sem nenhuma ação por 10 minutos. Durante o controle os participantes permaneceram 

em supino por 10 minutos sem contato visual ou verbal. A variável dependente (AEC) foi avaliada pelo 

pico de amplitude (PA) da banda de frequência alfa (BFA), medida por eletroencefalografia antes e 

imediatamente depois (durante 1 minuto) de cada intervenção com 2 eletrodos de occipitais (O1 e O2) 

segundo o Sistema Internacional 10-20. O teste de Shapiro-Wilk avaliou a normalidade dos dados. O teste 

de Friedman comparou a variância entre os três grupos, seguido teste de Dunn para comparações múltiplas. 

O nível de significância p0,05. RESULTADOS. O teste de Friedman demonstrou não existir interação 

significativa grupo x tempo (F [1.5] = 0.93; p = 0.40). CONCLUSÕES. Os resultados dessa investigação 

não suportam a hipótese dos efeitos da técnica CV4 no pico de amplitude da frequência alfa em indivíduos 

com lombalgia crônica não-específica. 
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INTRODUÇÃO. Uma das patologias que gera gastos consideráveis na área da saúde pública, além de ser 

uma frequente causa de afastamentos de trabalho é a lombalgia. Caracterizada por dor, tensão muscular ou 

rigidez, com ou sem irradiação para os membros inferiores causando a disfunção somática. A disfunção 

somática, na osteopatia, se caracteriza por uma perda de mobilidade articular em unidades funcionais 

vertebrais, composto de duas vértebras mais seus elementos nervosos, vasculares e articulares. Uma vez 

instalada a disfunção, todos os elementos que tiverem ligação com este segmento estarão sujeitos a sofrerem 

alterações, como tensões musculares firmes, assimetrias de postura, mobilidade articular limitada e 

dolorosa. OBJETIVOS. Averiguar os efeitos da técnica de liberação miofascial no resultado do alívio dos 

níveis de dor, melhora da mobilidade, flexibilidade e força muscular. MÉTODOS. Esta pesquisa 

caracteriza-se como um ensaio clínico experimental randomizado na qual avaliou-se a liberação das fáscias 

toracolombar, lombar, psoas, diafragma e quadrado lombar. Para a avaliação, mediu-se a intensidade da 

dor através da Escala Visual Analógica, a força através de Dinamômetro Dorsal, a flexibilidade através do 

Banco de Wells, e a mobilidade lombar através do Teste de Schober modificado. Avaliou-se as variáveis 

utilizadas antes e após o programa de intervenção repetido por 4 semanas. Após os atendimentos, realizou-

se uma reavaliação, uma semana após. Para este estudo, utilizou-se uma amostra com 10 indivíduos (5 

homens e 5 mulheres). O estudo obteve a aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa Círculo – FSG, sob o 

protocolo nº 477.498. RESULTADOS. As técnicas utilizadas no tratamento auxiliam (com certeza de 95 

%) na melhora da dor, no aumento da flexibilidade em Banco de Wells e no aumento da força em 

dinamômetro lombar, apresentando CONCLUSÕES. Através dos dados coletados e cálculos estatísticos, 

pode-se concluir com certeza de 95 % que 4 sessões de terapia manual através da liberação das fáscias 

toracolombar, lombar, psoas, diafragma e quadrado lombar, contribuem para a redução da dor, aumento da 

flexibilidade, aumento da força e aumento da mobilidade lombar em paciente com lombalgia crônica. 

Todavia, sugere-se a realização de estudo mais aprofundada com o intuito de analisar a força da musculatura 

paravertebral lombar, após um tratamento fisioterapêutico, devido aos poucos estudos até então realizados 

com essa variável especifica 
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INTRODUÇÃO. A hérnia de disco pode ser sintomática, provocando dor de diferentes intensidades, 

podendo interferir na qualidade de vida do individuo. O método Mczenzie trabalha com a filosofia básica 

de que é a posição ou movimento inverso que pode abolir a dor e restaurar a função. OBJETIVOS. Relatar 

os efeitos do tratamento, assim, diminuindo o quadro sintomatológico, minimizando o risco de recidiva da 

dor e o retorno da função nas atividades diárias. MÉTODOS. O presente estudo teve como amostra um 

paciente do sexo masculino, 52 anos, com queixa de quadro álgico intenso avaliado com a Escala Visual 

Analógica (EVA 10) e déficit de sensibilidade em membro inferior direito, apresentando parestesia, que foi 

encaminhado à Universidade Luterana do Brasil Campus Santa Maria para atendimento fisioterapêutico 

que, cientemente dá sua autorização para utilização de imagem. Foi realizada uma pesquisa exploratória de 

análise qualitativa e em forma de estudo de caso, no qual foram realizados a avaliação e 14 atendimentos, 

3 vezes por semana no Centro de Saúde do Trabalhador localizado na cidade de Santa Maria-RS, no período 

de 02 de junho a 02 de julho de 2014. Em seguida, foi realizado a avaliação inicial composta por: Anamnese, 

diagnóstico clínico, queixa principal, história da patologia atual e pregressa, medicamentos e exames. As 

manobras utilizadas neste estudo foram realizadas seguindo uma sequência pré-estabelecida de curto, 

médio e longo prazo: Extensão lombar em decúbito ventral para centralização da dor, pompage cervical e 

lombar, mobilização escapular, pélvica, sacroilíaca e mobilizações articulares das vértebras rotação 

posterior do ilíaco, tração lombar e cervical, em médio prazo exercícios de estabilização central estágio 

inicial e a longo prazo exercícios de estabilização central estágio moderado. RESULTADOS. Em termos 

de auto-avaliação subjetiva da dor, o protocolo mostrou-se eficaz. Inicialmente paciente apresentou grau 

10 e após os atendimentos passou a apresentar grau 0. Foi observado um aumento na amplitude de 

movimento, melhora na sensibilidade, restabelecemos o retorno da função nas atividades diárias 

melhorando nas transferências de posturas realizadas pelo paciente. CONCLUSÕES. Podemos concluir 

que o protocolo estabelecido foi suficientemente eficaz, pois, houve melhora tanto funcional como na 

qualidade de vida do indivíduo. 
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INTRODUÇÃO. A hérnia de disco lombar (HDL) é uma doença prevalente na atualidade, que acarreta 

dor, limitações físicas, psíquicas e sociais ao paciente. Suas causas incluem alterações posturais, 

musculares, ambientais, genéticas e atividades ocupacionais do indivíduo. Dentre as alterações 

degenerativas, a hérnia de disco lombar tem sido o diagnóstico mais comum, acometendo cerca de 2 a 3% 

da população adulta. Apresenta maior prevalência em homens entre 30 e 50 anos, com maior incidência 

nos níveis L4-L5 e L5-S1 e é responsável por 50% das disfunções musculoesqueléticas, sendo a principal 

causa de incapacidade funcional e afastamento do trabalho nesta faixa etária. OBJETIVOS. Verificar a 

efetividade das técnicas de Deslizamento Natural Apofisário Sustentado (SNAGS) no alívio da dor e ganho 

de amplitude de movimento (ADM) em sujeitos com hérnia de disco lombar. MÉTODOS. Trata-se de um 

estudo quantitativo, analítico, com intervenção. A coleta de dados foi realizada na Clínica-Escola de 

Fisioterapia de uma instituição particular de Goiânia. A amostra foi composta por 9 sujeitos, com 

diagnóstico de hérnia de disco lombar (protrusão discal), tal diagnóstico foi feito através de avaliação 

médica e exames de imagem, sendo os sujeitos submetidos a uma Ficha de Identificação e Avaliação. Foi 

utilizado Flexímetro da marca Sanny para mensurar a amplitude de movimento (ADM), bem como, a 

avaliação da dor por meio da Escala Visual Analógica (EVA), antes e após a intervenção das técnicas de 

mobilização articular do Conceito Mulligan (SNAGS) para a coluna lombar. A análise dos dados foi 

efetuada pelo pacote estatístico SPSS, versão 15.0. Foram realizados os testes estatísticos t de student e o 

teste de correlação de Spearman, adotado-se nível de significância de 5% (p<0,05). RESULTADOS. Na 

avaliação da intensidade da dor na coluna lombar, observou-se resultado significativo na EVA com valor 

de p 0,017; em relação a amplitude de movimento houve ganho significativos em flexão com valor de p 

0,033, extensão com valor de p 0,024 e na inclinação lateral a direita com valor de p 0,028. 

CONCLUSÕES. As técnicas de SNAGS do estudo proporcionaram diminuição significativa da dor 

lombar dos pesquisados, demonstrando que o Conceito Mulligan é um meio de tratamento rápido, indolor 

e com resultados imediatos e promissores para as dores ocasionadas pelo prolapso/protrusão discal ou 

ocasionadas pela hérnia discal musculoesqueléticas. 
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EFEITOS IMEDIATOS DA MOBILIZAÇÃO EM ROTAÇÃO VERSUS MANIPULAÇÃO EM 

ROTAÇÃO DA COLUNA LOMBAR NA DOR, AUTO-PERCEPÇÃO DE MELHORA, 

EQUILÍBRIO POSTURAL E PROPRIOCEPÇÃO DE TRONCO EM INDIVÍDUOS COM DOR 

LOMBAR CRÔNICA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

Rodrigo B. Nascimento1, Ismael H. S. Godoy1; Giovanni E. Ferreira2, Rodrigo F. Angellos2, Alexandre S. 

Pinho2, Marcelo F. Silva1,2 
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INTRODUÇÃO: Indivíduos com dor lombar crônica (DLC) podem apresentar, concomitantemente à dor 

e incapacidade, déficits proprioceptivos e do equilíbrio postural. Técnicas de terapia manual, tais como a 

manipulação articular (MAN) e a mobilização articular (MOB) da coluna lombar provocam efeito 

analgésico em pacientes com esta condição. Apesar de amplamente utilizada clinicamente, os efeitos da 

MOB em rotação da coluna lombar (MOBr) não foram ainda comparados à MAN lombar em pacientes 

com DLC. OBJETIVOS: Avaliar os efeitos imediatos à aplicação de uma única sessão da MOBr e MAN 

na dor, auto-percepção de melhora (APM), pico de pressão plantar (PPP), deslocamento latero-lateral 

(DLL) e ântero-posterior (DAP) do centro de massa e senso de posição articular (SPA) em indivíduos com 

DLC. MÉTODOS: Este ensaio clínico randomizado cegado para o avaliador dos desfechos seguiu as 

recomendações do CONSORT (parecer CEP 652.456). Participaram do estudo 23 indivíduos (6 homens, 

17 mulheres) com dor lombar inespecífica com duração mínima de 12 semanas, sem sinais de bandeiras 

vermelhas e radiculopatia, e sem estar em litígio judicial ou afastamento do trabalho por conta do problema. 

Os participantes foram randomizados por um pesquisador alheio às coletas em dois grupos: MOBr (n=13) 

e MAN (n=10). A alocação secreta foi garantida por meio do uso de envelopes opacos e selados. O grupo 

MAN recebeu uma única aplicação da técnica de manipulação articular em L4-L5. O grupo MOBr recebeu 

30 oscilações de mobilização em rotação grau III endereçadas a L4-L5. Dor na lombar foi considerada o 

desfecho primário e foi mensurada através da escala numérica de dor. Os desfechos secundários PPP, DLL, 

DAP foram mensurados com baropodometria estática. O desfecho secundário SPA foi mensurado com o 

um dinamômetro isocinético (BIODEX System PRO 3). Os dados foram analisados por meio de teste t 

pareado para amostras relacionadas e teste t independente para comparações entre amostras independentes 

(SPSS 20.0). RESULTADOS: Os grupos eram homogêneos em relação a variáveis prognósticas coletadas 

no momento pré-avaliação. Não foi observada redução significativa da dor em indivíduos submetidos à 

MAN (p = 0,132) e à MOBr (p = 0,109), bem como entre os grupos após a intervenção (p = 0,052), porém 

com redução de 1,6 pontos na escala numérica da dor. Após o tratamento, não houve diferença na APM 

entre os grupos (p=0,221), PPP (p=0,113), DLL (p=0,334) e DAP (p=0,265) e SPA (p=0,436). 

CONCLUSÕES: Não foi observada redução de dor em indivíduos submetidos à MAN ou à MOBr. 

Ademais, nenhuma das técnicas foi capaz de influenciar o equilíbrio postural, a APM e o SPA do tronco.  
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INTRODUÇÃO. A lombalgia pode ser definida como dor mecânica ou inflamatória, localizada entre a 

região inferior do dorso e a prega glútea, com ou sem irradiação para o membro inferior. Constitui uma 

causa frequente de morbidade e ocasiona incapacidades físicas e funcionais. O tema em questão tem 

relevância, pois amplia o conhecimento acerca da lombalgia que tem sido tratada como epidemia e 

problema de saúde pública. OBJETIVO. Descrever a influência da lombalgia inespecífica na capacidade 

funcional lombar de trabalhadores de uma indústria de água mineral da cidade de Goiânia, Goiás. 

MÉTODOS. Trata-se de um estudo observacional, transversal e descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética 

da PUC Goiás. A amostra foi composta por 33 trabalhadores sintomáticos. Na presente pesquisa foi 

utilizado o Índice de Incapacidade de Oswestry (ODI) para avaliação da capacidade funcional lombar, e 

uma Ficha de Identificação e Avaliação, para obtenção de dados socioeconômicos, antropométricos e 

relacionados às atividades laborais. A estatística descritiva foi realizada no Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 22.0, por meio do t-Student, considerado-se um nível de significância de 

5% (p<0,05). RESULTADOS. Observamos redução da capacidade funcional dos trabalhadores afetados 

por lombalgia, especialmente nas seções dor, levantamento de pesos, sentar, permanecer de pé, vida social 

e viagens. As demais atividades avaliadas pelo instrumento de coleta ODI – sono, vida sexual, permanecer 

de pé, andar e realizar cuidados posturais – foram minimamente afetadas ou mostraram-se inalteradas. A 

maioria dos participantes deste estudo (90,9%) apresentou incapacidade mínima e apenas 3 indivíduos 

(9,1%) apresentaram incapacidade moderada. CONCLUSÃO. Os voluntários com lombalgia apresentaram 

déficit na capacidade funcional, fato que interfere na realização das atividades cotidianas de maneira sutil, 

não se tratando de uma incapacidade totalmente limitante. Percebeu-se que tal manifestação tem 

repercussão não apenas no aspecto físico, mas também social. Palavras-Chave: trabalhadores, dor lombar, 

epidemiologia. 
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INTRODUÇÃO. Muitos métodos de avaliação dos músculos extensores do tronco foram estudados na 

tentativa de prever, prevenir, e reabilitar a dor lombar; entre eles estão a avaliação da força muscular, 

flexibilidade, coordenação, amplitude de movimento e resistência muscular. Pesquisadores identificaram 

diferenças entre os sexos com relação à ativação muscular durante tarefas funcionais; entretanto, não há 

consenso na literatura quanto a desempenho dos músculos extensores do tronco. OBJETIVOS. Comparar 

as diferenças entre os sexos masculino e feminino na resistência dos músculos extensores do tronco em 

condição estática e dinâmica e na força isométrica lombar entre os dois sexos. MÉTODOS. Neste estudo 

transversal, foram recrutados 20 homens (idade de 21 anos, peso 72 kg, altura 1,73 cm) e 20 mulheres 

(idade de 20 anos de idade, peso 55 kg, altura 1,61 cm) sem dor lombar. A pesquisa foi conduzida de acordo 

com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Norte do Paraná (parecer: 846.393). A força isométrica dos músculos extensores do tronco 

foi quantificada por uma célula de carga fixa ao banco lombar inclinado, o Pico foi retido como valor final 

(PicoLOMBAR). Após, o teste de Sorensen foi conduzido no banco lombar inclinado o sujeito deveria manter 

o tronco sem apoio horizontal, com carga relativa de 50% da força lombar máxima, até o tempo-limite em 

segundos (TLIMITE). A resistência dinâmica lombar, também conduzida no mesmo aparato, com a mesma 

carga, os participantes realizaram flexão e extensão do tronco até exaustão, o número de repetição foi 

registrado (NREP).  Para análise estatística, foi utilizado o teste Shapiro Wilk para distribuição da 

normalidade dos dados. Para comparação entre os sexos em cada variável dependente, o teste-t de amostras 

independentes foi empregado, usando a significância estatística de P<0,05 com o programa Graph Pad 

Prism 5. RESULTADOS. Diferenças significantes (P<0,01) foram encontradas entre os sexos para a 

varíavel, sendo as mulheres mais fracas (44,73±10,78 kg/f) do que os homens (88,35±27,83 kg/f). Todavia, 

não houve diferença entre os grupos no teste de Sorensen P=0,07 (83,75±25,11s) para as mulheres e 

(68,15±28,49 s) para os homens, assim como a resistência dinâmica P= 0,39 (14±7,07 NREP) para as 

mulheres e (12,45±3,81 NREP) para os homens. CONCLUSÕES. Embora os homens sejam mais fortes do 

que as mulheres, ambos os sexos apresentam similar resistência da musculatura extensora do tronco quando 

comparados a 50% da força lombar máxima em situação estática versus dinâmica. Uma exploração mais 

profunda e identificação dessas diferenças podem fornecer informações importantes para a necessidade de 

prescrição de exercícios específicos para cada sexo. 
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INTRODUÇÃO: Existem vários fatores que predispõem ao aparecimento de alterações posturais e de 

quadro álgico na coluna vertebral, dentre eles, destaca-se: idade, sexo, postura, antropometria, força 

muscular, condicionamento físico, mobilidade da coluna, história familiar, hereditariedade, fatores 

psicossociais e degeneração discal precoce. O período de crescimento é uma fase fundamental para as 

perspectivas de saúde funcional da coluna vertebral, sendo que um dos aspectos relacionados às disfunções 

envolvem a mobilidade global e segmentar da coluna. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi investigar 

as relações entre hipomobilidade segmentar e as disfunções da coluna vertebral em adolescentes, com faixa 

etária entre 14 a 18 anos de idade do curso técnico de mecânica geral. METODOLOGIA: O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Humanos da UNESC (n. 341.092/13), classificada como uma pesquisa 

observacional, transversal e quali/quantitativa. A amostra foi composta por 100 alunos do sexo masculino 

do Curso de Mecânica Geral do Centro de Educação Profissional do Bairro da Juventude, Criciúma/SC. 

Foram utilizados como critério de inclusão; sexo masculino, idade entre 14 a 18 anos, cursar o ensino 

médio, o curso de mecânica geral. Só foram inclusos da mesma forma, os voluntários que assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) tanto os estudantes voluntários, quanto seus 

responsáveis. Foi avaliada a força muscular, a amplitude de movimento, a flexibilidade e a postura. Os 

instrumentos utilizados foram dinamômetros lombar e escapular, goniômetro, banco de Wells e o Software 

Fisimetrix. RESULTADOS: A dinamometria apontou fraqueza muscular em 96% dos casos. A 

hipomobilidade no segmento da coluna vertebral esteve presente em 63% dos casos. A alteração postural 

encontrada com maior frequência foi a hipercifose, com 76%. CONCLUSÃO: O presente estudo 

identificou percentual expressivo de hipomobilidade, isto prevaleceu no segmento lombar em detrimento 

do cervical. Das alterações posturais a hipercifose prevaleceu. Na análise de correlação entre 

hipomobilidade e disfunções na coluna vertebral, não foram encontradas correlações significativas. 
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INTRODUÇÃO. A incidência de lombalgia atinge 80% da população em algum momento de sua vida, 

levando à incapacidade funcional e ao declínio da qualidade de vida, configurando-se um problema de 

Saúde Pública. Parte dos casos não tem causa específica e podem estar associados à depressão/ansiedade, 

gerando angústia, insatisfação e incapacidade, mas podem ser resolvidos sem intervenção médica. 

OBJETIVOS. Avaliar a capacidade funcional, flexibilidade lombar e alívio da dor em grupo terapêutico 

de reabilitação da coluna vertebral. Mensurar a flexibilidade lombar antes e após programa de exercícios 

de alongamento e fortalecimento musculares. Verificar a influência da flexibilidade lombar no desempenho 

das atividades de vida diária (AVD´s). Observar o comportamento da dor nos participantes no decorrer do 

desenvolvimento do grupo. MÉTODOS. Tratou-se de um estudo de campo, longitudinal, intervencionista, 

de natureza quantitativa, na Policlínica Judith Chaves Saraiva, na cidade de Limoeiro do Norte – Ce, no 

período de julho a dezembro de 2014, com pacientes de ambos os sexos com dor crônica na coluna 

(>3meses). O exame da flexibilidade foi feito através do Teste de Finger-Floor. Foram usados o 

Questionário de Roland-Morris para avaliar a interferência da lombalgia na função do paciente e a Escala 

Visual Analógica da Dor. Os indivíduos foram tratados em 2 atendimentos semanais por meio de terapia 

em grupo facilitada por Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, com duração de 50 minutos, utilizando 

técnicas de alongamento e fortalecimento musculares globais ativos, sendo reavaliados ao final de 6 meses. 

RESULTADOS. Verificou-se que a amostra (n=10) teve ganho de flexibilidade lombar, em média 8,55 

cm por indivíduo, 70% indivíduos relataram não sentir mais dores na coluna e 30% permaneceu com dor 

moderada. Foi evidente também a melhora na capacidade funcional para desempenho das atividades da 

vida diária (100%). Foram utilizadas abordagens psicossociais através de atividades autoexpressivas, 

catarse emocional e educação em saúde. CONCLUSÕES. O estudo revelou a redução dos quadros álgicos, 

reestabelecimento da flexibilidade lombar e capacidade funcional dos participantes, por meio de uma 

abordagem terapêutica interdisciplinar e holística não medicamentosa, de resultados eficazes, promovendo 

o empoderamento do indivíduo para o cuidado permanente com a saúde e bem-estar, no âmbito individual 

e coletivo, tornando-se ativo e multiplicador do conhecimento agregado. 
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INTRODUÇÃO. O deslocamento angular excessivo da pelve no plano frontal (queda pélvica) durante a 

marcha pode estar associado a condições patológicas como síndrome da banda iliotibial e bursite 

trocantérica. O fortalecimento de músculos do quadril e tronco pode levar ao aumento do torque abdutor 

no quadril e, assim, à redução da queda pélvica. OBJETIVOS. Investigar o efeito de um protocolo de 

fortalecimento de músculos do quadril e tronco sobre o deslocamento angular da pelve no plano frontal 

durante a marcha. MÉTODOS. Foi realizado um estudo experimental longitudinal com 13 mulheres 

saudáveis com idade média de 22±3,97 anos. Durante oito semanas, as participantes realizaram exercícios 

de fortalecimento com alta carga de músculos do quadril e tronco em três séries de oito repetições com um 

minuto de descanso entre as séries três vezes por semana. A carga foi definida como 70% ou 80% do 

resultado do teste de uma repetição máxima (1RM). Os exercícios escolhidos foram: (1) fortalecimento dos 

rotadores laterais do quadril em prono, (2) fortalecimento da porção posterior do glúteo médio em decúbito 

lateral, (3) fortalecimento do grande dorsal na posição sentada, (4) fortalecimento dos abdominais oblíquos 

e quadrado lombar na posição sentada e (5) Exercício de rotação lateral do quadril simultaneamente com 

extensão do quadril e tronco em pé. Para avaliação da cinemática da pelve, um sistema de análise de 

movimento tridimensional Codamotion (Charnwood Dynamics, Rothley, Inglaterra) foi utilizado e as 

voluntárias foram orientadas a caminhar em esteira em uma velocidade confortável. Picos de deslocamento 

angular da pelve no plano frontal em relação às coordenadas do laboratório foram calculados, sendo que o 

valor máximo (+) foi queda pélvica para a direita e o valor mínimo (−) foi queda pélvica para esquerda. 

Foram mensurados 10 ciclos de marcha e um valor médio foi obtido para o pico de queda pélvica para a 

direita e outro valor médio para o pico de queda pélvica para a esquerda. Os valores obtidos pré e 

pós−intervenção foram comparados utilizando testes t pareados. RESULTADOS. Não foram encontradas 

diferenças significativas na cinemática da pelve durante a marcha tanto para o pico de queda para a esquerda 

(p=0,913; d=0,02) quanto para a direita (p=0,337; d=0,21). CONCLUSÕES. O protocolo de 

fortalecimento da musculatura do quadril e do tronco não foi eficaz para modificar o deslocamento angular 

da pelve no plano frontal durante a marcha. 
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INTRODUÇÃO. Os métodos de treinamento de estabilização vertebral vêm sendo mais observados na 

terapia esportiva, sendo poucos os estudos que avaliaram seus efeitos em pessoas com desvios posturais. 

Dessa forma, este estudo buscou verificar se a estabilização vertebral pode ou não ser usada como uma 

forma de tratamento e prevenção da hiperlordose lombar. OBJETIVOS. O objetivo deste trabalho foi 

verificar o efeito da estabilização vertebral sobre a hiperlordose lombar. MÉTODOS. A pesquisa possui 

natureza quantitativa quasi-experimental, cuja população consiste de 15 mulheres, com faixa etária entre 

19 e 30 anos, com hiperlordose lombar e sem presença de dor para procedimentos da coleta. Inicialmente 

era realizada a avaliação postural através da biofotogrametria com as participantes em trajes sumários. Para 

o registro fotográfico, foi utilizada uma câmera sobre um tripé nivelado a 1,0 m do solo, com distância de 

2,60 m da participante e 15 cm da parede. A participante era submetida às marcações anatômicas (processos 

espinhosos de T7, T12 e L5) e recebia o comando de permanecer em uma posição relaxada no momento 

do registro fotográfico. Secundariamente, era feito o teste de função muscular, com a unidade pressórica 

de biofeedback (UPB). Após, as participantes iniciavam um programa de exercícios de estabilização lombar 

de 2 sessões semanais durante 5 semanas. Ao final das 5 semanas, era verificada novamente a curvatura 

lombar e a função muscular estabilizadora. RESULTADOS. A avaliação do centro de força foi feita 

separada por dois grupos musculares, multífidos lombares (ML) em decúbito dorsal e transverso abdominal 

(TA) em decúbito ventral, conforme o que está indicado na literatura referente ao teste com a UPB. Na 

avaliação pré-tratamento, 100% da amostra não possuía contração efetiva do TA (DP 1,35) e dos ML (DP 

1,69). Após 10 sessões de exercícios de estabilização lombar, 100% da amostra possuía contração efetiva 

do TA (DP 0) e dos ML (DP 1,01). Na avaliação da angulação da curvatura lombar, a média pré-tratamento 

era de 93,63º (DP 16,01) e após o tratamento a média ficou em 85,37º (DP 12,39). CONCLUSÕES. Os 

resultados obtidos em nosso estudo demonstram que um programa de 5 semanas de exercícios de 

estabilização segmentar com frequência de 2 vezes semanais foi efetivo na redução da hiperlordose lombar 

e na otimização da função muscular estabilizadora. 
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INTRODUÇÃO. A lombalgia é um problema de saúde pública, uma vez que acomete grande parte da 

população economicamente ativa, sendo a primeira causa de pagamento de auxílio-doença. Os auxiliares 

de serviços gerais são bastante suscetíveis à dor lombar, tendo em vista que, muitas vezes, realizam as 

atividades de vida diária e as atividades ocupacionais de forma incorreta. OBJETIVOS. Comparar através 

do questionário Oswestry Disaility Index (ODI) os níveis de incapacidade lombar em auxiliares de serviços 

gerais antes e após algumas orientações posturais. MÉTODOS. Pesquisa longitudinal, experimental, 

analítica de abordagem quantitativa. Este estudo teve como população os auxiliares de serviços gerais do 

Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento (CESED) e sua amostra constituiu-se por 20 funcionários 

enquadrados nos critérios inclusão: apresentavam lombalgia em pelo menos um dos últimos sete dias, não 

estavam submetendo-se a qualquer forma de tratamento durante a coleta de dados e que aceitaram 

voluntariamente participar deste estudo; e, nos de exclusão: submeter-se a qualquer forma de tratamento 

durante a coleta de dados, desistissem participar do estudo, não se apresentarem no dia da reavaliação e 

relatarem não terem seguido as orientações prestadas. O instrumento para coleta de dados foi o questionário 

Oswestry Disaility Index (ODI), que avaliou nível de incapacidade lombar, utilizando-se de 10 itens que 

variavam de 0 a 5: o primeiro avaliava a intensidade da dor, e os demais, as consequências da dor na vida 

diária. O escore vai de 0 (ausência da incapacidade) a 100 (incapacidade máxima). Posteriormente, foram 

dadas as seguintes orientações posturais de como realizar as atividades de vida diária (AVD’s) 

corretamente: posição de dormir, como levantar da cama, como pegar um peso do chão, como escovar os 

dentes, como carregar peso, como varrer e passar o pano do chão, como se abaixar para lavar vasos 

sanitários e pegar algo no chão, como pegar algo mais alto que você, como sentar durante as refeições e 

como calçar um calçado ou amarrar o cadarço. O mesmo questionário foi reaplicado após 3 meses. As 

médias da ODI inicial e final foram comparadas através do teste de T-Student, adotando-se p<0,05 para os 

dados a serem estaticamente significantes. Foi usado o programa SPSS-17.0 para análise estatística dos 

dados. RESULTADOS. Notou-se uma redução estatisticamente significante no valor do ODI, o mesmo 

reduziu de 18,60 ± 2,29 para 13,00 ± 2,57 (p< 0,05). CONCLUSÕES. Mediante o resultado, pode ser 

observada a eficácia das orientações posturais na melhora significativa da função lombar. 
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INTRODUÇÃO. A lombalgia é um mal que acomete várias pessoas, a mesma pode estar relacionada às 

sobrecargas durantes atividades laborais, sobrepeso, posturas indevidas adotadas no dia a dia, dentre outros. 

OBJETIVOS. Correlacionar a qualidade de vida (QV) com a incapacidade funcional (IF) e avaliar os 

efeitos do programa de Escola Postural na QV de pacientes com lombalgia inespecífica. MÉTODOS. 

Estudo prospectivo longitudinal com delineamento analítico e quantitativo, composto por 53 mulheres, não 

praticantes de atividade física, divididas em dois grupos: 33 mulheres no grupo escola postural (GEP) e 20 

no grupo espera (GE). As atividades do programa foram aulas teóricas de 15 minutos, exercícios e 

alongamento para a coluna e membros em 25 minutos e ao final relaxamento de 05 minutos. Sendo de 45 

minutos cada sessão, três vezes na semana, totalizando dez sessões, realizadas na Clínica Escola 

ESEFFEGO/UEG, de 2013 a 2015, os instrumentos utilizados foram um Questionário Epidemiológico, 

elaborado pelos próprios autores, para abordar dados de identificação do trabalhador, variáveis 

demográficas, ocupacionais e hábitos de vida; a Escala Visual Analógica (EVA) para avaliação da 

intensidade da dor; Questionário de Oswestry (ODI) para averiguação da capacidade funcional e o 

questionário SF-36 para análise da QV. Após a avaliação inicial por meio dos instrumentos iniciou-se o 

programa Escola Postural com reavaliação após 30 dias e após 60 dias de intervenção foram reavaliadas as 

participantes (Follow up). Para análise estatística utilizou-se o SPSS v.18.0, análise de correlação de 

Pearson e o teste T-Student. RESULTADOS. A QV e a IF na lombalgia estão inversamente relacionadas, 

ou seja, quanto melhor a QV menor será a IF, apresentando significância para a maioria das variáveis 

analisadas (p≤0,01). Quando comparados o GE com o GEP na avaliação da incapacidade por meio do 

questionário de Oswestry nota-se diferenças estatisticamente significantes após 30 dias e após 60 dias de 

avaliações, demonstrando redução da incapacidade para o GEP passando de 30,88% para 23,39%, p=0,001, 

e depois para 25,75%, p=0,011, quando comparado com o GE que praticamente manteve a incapacidade 

38,30% para 39,10% e por último 38,00%. CONCLUSÕES. A IF está inversamente relacionada a QV dos 

pacientes, sendo o programa de Escola Postural eficaz para melhora da capacidade funcional e da QV, 

através da redução da dor. 
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INTRODUÇÃO: O fenômeno da centralização (FC) pode ser entendido como o processo de diminuição 

da dor referida em resposta ao movimento terapêutico na direção de preferência do paciente. A ocorrência 

do FC vem sendo objeto de crescente número de publicações e sua constatação está associada a bom 

prognóstico nos desfechos dor e incapacidade. OBJETIVO: Relatar o caso de uma paciente de 41 anos, 

instrumentadora cirúrgica, com queixa dolorosa incapacitante na coluna cervical, região do músculo 

trapézio superior e membro superior direito. A paciente relata os sintomas de forma constante nos últimos 

dois anos, com piora progressiva nos últimos dois meses. MÉTODOS: Paciente com histórico de dor 

cervical crônica foi avaliada por um fisioterapeuta certificado no método de Diagnóstico e Terapia 

Mecânica (McKenzie). Ao exame físico referiu dor constante complexo cervical-ombro e dor intermitente 

no antebraço e mão a direita, associada a parestesia do segundo ao quarto. Apresentou reprodução dos 

sintomas nos testes Spurling e teste de tensão neural do nervo mediano. Além de diminuição nas amplitudes 

de movimento da coluna cervical, sobretudo na rotação para o lado doloroso. A paciente apresentou 38 

pontos (incapacidade grave) no questionário Índice de Incapacidade do Pescoço e intensidade dolorosa 8 

na escala numérica de dor (zero-10 pontos). O exame de movimentos repetidos determinou que a inclinação 

cervical direita, com a paciente em decúbito dorsal, promovia o FC. Dessa forma a paciente foi tratada nas 

quatro primeiras sessões, associando a direção de preferência com a manipulação vertebral (alta velocidade 

e baixa amplitude) da coluna torácica. A partir da quinta sessão, foi adotado a estratégia de carga, com a 

direção de preferência sendo realizada na posição sentada. A isso associou-se a manipulação da coluna 

cervical em inclinação lateral direita. RESULTADOS: Após quatro atendimentos, a paciente obteve uma 

redução de 3 pontos na escala numérica de dor, considerado clinicamente significativo. Ao final de 8 

sessões de atendimento a mesma, apresentava-se com mínima incapacidade - 8 pontos no Índice de 

Incapacidade do Pescoço, redução total da intensidade dolorosa (zero pontos) e da dor referida, 

consolidando o FC. CONCLUSÃO: Oito sessões de atendimentos associando a direção de preferência com 

a manipulação vertebral foram capazes de reduzir de maneira clinicamente satisfatória a incapacidade, além 

de cessar o sintoma de dor auto relatada e dor referida, confirmando a presença do FC na paciente. 
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INTRODUÇÃO: Cefaleia é uma desordem com características clínicas heterogêneas que acomete 

indivíduos de todas as faixas etárias, com impacto deletério sobre qualidade de vida e produtividade.  

Caracteriza-se por sintomas álgicos na região craniana com impacto negativo na qualidade de vida. O 

problema apresenta elevada prevalência na população geral. OBJETIVO: estimar a prevalência das 

cefaleias do tipo tensional (CTT) e migrânea em estudantes de uma instituição de ensino superior, além do 

grau de incapacidade gerado por elas. METODOLOGIA: Após aprovação do projeto junto ao Comite de 

Ética e Pesquisa da instituição onde ocorreu a coletada de dados, um estudo observacional com corte 

transversal foi realizado com a participação de 258 estudantes (203 mulheres), média de idade de 21,83 

anos (±5,44 anos). Foi aplicado um questionário para traçar o perfil dos participantes o obter as 

características clínicas da cefaleia, baseado nos critérios da Classificação Internacional das Cefaleias 

(ICHD II- 2004). Além disso foi aplicado a versão validada para o portugues dos questionários Migraine 

Disability Assessment Scale (MIDAS), que visa avaliar o impacto da cefaleia tipo migranea na qualidade 

de vida, e Headache Impact Test-6 (HIT-6) que mensura o impacto do problema sobre a capacidade do 

indivíduo no trabalho, nos estudos, em casa, e em situações sociais. RESULTADOS: Do total de alunos 

entrevistados, 179 (69,4%), referiram episódios de dor de cabeça. Destes 40 indivíduos (15,5%), referiram 

cefaleia caracterizada como CTT (32 eram mulheres e 8 homens, p=0,389). A migrânea foi identificada em 

74 indivíduos (28,6%) dos estudantes (66 mulheres e 8 homens, p= 0,333).  Quanto ao impacto da CCT, 7 

(17,5%) indivíduos foram alocados na categoria mais severa do HIT-6 e 4 (10%) indivíduos para a mesma 

categoria do MIDS. Entre os indivíduos com migranea, o grau de incapacidade mais severo no HIT-6 e 

MIDAS foi observado em 34 (45,9%) e 22 (29,73%) indivíduos respectivamente. CONCLUSÃO: 

Analizando uma amostra de estudantes da área da saúde de uma universidade do sul do pais, encontramos 

alta prevalência do problema. Indivíduos com cefaleia tipo migranea apresentando elevados escores de 

incapacidade na comparação com estudantes que possuem a cefaléia do tipo tensional, corroborando com 

dados existentes na literatura para a popualação geral. A identificação deste quadro sugere a implementeção 

de medidas terapeuticas que visem promover melhoras neste panorama.  
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INTRODUÇÃO. A Cefaleia do Tipo Tensional (CTT) é a mais comum e prevalente das dores de cabeça, 

sendo que um aspecto importante para prevenção e tratamento da CTT é a monitorização de seus fatores 

precipitantes: fadiga, estresse, ansiedade, insônia, alimentação, atividades, temperatura e leitura. O uso 

intenso do salto alto altera a atividade dos músculos do pescoço, o que resulta em fadiga e leva ao 

aparecimento de sintomas musculoesqueléticos que podem ser uma das causas da cefaleia tensional. 

OBJETIVOS. O objetivo deste estudo é avaliar se o uso frequente de calçados com salto alto tem influência 

na CTT em universitárias. MÉTODOS. Trata-se de um estudo quantitativo, analítico. A amostra foi 

composta por 10 mulheres, as quais preencheram por 30 dias um Diário da Cefaleia e do Salto Alto, onde 

se relatava o aparecimento da cefaleia, sua intensidade e duração, a frequência e tempo de uso do salto alto 

durante a semana e qual sua finalidade. RESULTADOS. Dentre as mulheres do estudo, observou-se a 

utilização do salto alto em mais de 50% dos dias, sendo predominante do tipo agulha, no período da manhã 

e por lazer. Na maioria das participantes os dias de ocorrência de cefaléia coincidiram com os dias de 

utilização do salto alto. Foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre o número de dias em 

que as voluntárias apresentaram cefaleia associado ao uso de salto alto, o qual foi superior ao número de 

dias em que ocorreu cefaléia sem o uso do salto alto, com p valor = 0,017 pelo teste de Wilcoxon. 

CONCLUSÕES. Embora não possamos dizer que o uso de salto alto seja um fator predisponente para 

aparecimento da CTT, foi observada a associação entre o uso frequente de salto alto e a ocorrência de 

cefaleia tensional, através da diferença estatisticamente significativa entre os dias de cefaleia com o uso de 

salto em mulheres universitárias, comparado à cefaleia sem o uso do salto. Sugere-se a realização de novos 

estudos com amostra maiores, abrangendo diferentes faixas etárias, e outros fatores não incluídos no estudo, 

e que podem ter influenciado na ocorrência da CTT. 
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INTRODUÇÃO. A disfunção temporomandibular (DTM) é caracterizada por um ou mais dos seguintes 

fatores: dor e sensibilidade dos músculos mastigatórios, limitação da amplitude de movimento da 

mandíbula e sons na articulação temporomandibular durante a função mandibular. Em vários países do 

ocidente dores na coluna vertebral são consideradas problema de saúde pública, e geralmente estão ligadas 

à postura inadequada, tensão ou patologias vertebrais. A inspeção da coluna cervical é recomendada como 

parte da análise física para detectar DTM, visto que transtornos da coluna cervical são condições crônicas 

que afetam a região cervical e estruturas interligadas com ou sem irradiação da dor para a cabeça, e essas 

regiões possuem uma relação cinesiológica e anatômica, principalmente causada pela ligação entre as 

fáscias. Portanto afecções na coluna cervical e lombar podem provocar problemas na ATM e vice-versa. 

OBJETIVOS. Identificar a prevalência de DTM em pessoas com dor na coluna vertebral. MÉTODOS. 

Trata-se de um estudo transversal quantitativo analítico. A amostra foi composta por 60 pacientes em 

tratamento de quadros dolorosos vertebrais de quatro clínicas de fisioterapia ortopédica, de ambos os sexos, 

na cidade de Goiânia - GO. Foi utilizado o Questionário Anamnésico de Fonseca para verificação da 

disfunção temporomandibular e para caracterizar a severidade dos sintomas de DTM. A presente pesquisa 

foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número do parecer 301.853. 

RESULTADOS. Dos 60 sujeitos avaliados, 70% apresentaram pelo menos um diagnóstico da disfunção, 

sendo que a maior parte apresentou DTM leve. Dentre os portadores de DTM, a prevalência de dor na 

coluna vertebral, se deu da seguinte forma: região lombar 62%, seguida da região cervical 28,5%, coluna 

cervical e lombar 7,1% e torácica 2,4%. Referente ao grau de DTM de acordo com a região da dor é 

importante ressaltar que todos os pacientes com dor na coluna cervical possuíam algum grau de severidade 

de DTM, o que não foi observado naqueles com dores em outras regiões da coluna vertebral. 

CONCLUSÕES. Embora não se tenha encontrado valores significativos nos testes estatísticos, a DTM 

mostrou-se relacionada à dor em várias regiões da coluna, com destaque para a região cervical, onde todos 

os pacientes com dor nesse local apresentaram algum grau de DTM, e para a lombalgia como o sintoma 

mais encontrado na pesquisa, independente de apresentar ou não algum grau de DTM. 
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INTRODUÇÃO. A Disfunção Temporomandibular (DTM) é definida pela Academia Americana de Dor 

Orofacial como um conjunto de distúrbios que envolvem os músculos mastigatórios, a Articulação 

Temporomandibular (ATM) e estruturas do sistema estomatognático. São fortes os indícios do componente 

psicossomático na instalação e agravamento da DTM, entretanto, novos estudos fazem-se necessários, 

ampliando a visão de condutas de tratamento fisioterapêutico e ação multidisciplinar. OBJETIVOS. 

Verificar a relação entre ansiedade e DTM em universitários dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia de 

uma instituição de ensino particular de Goiânia - GO. MÉTODOS. Trata-se de um estudo epidemiológico, 

prospectivo e analítico, realizado com 181 indivíduos. Os participantes foram submetidos ao Índice de 

Helkimo e a Escala de Hamilton para Avaliação da DTM e do distúrbio de ansiedade, respectivamente. A 

fim de verificar a homogeneidade das frequências dos dados sócio demográficos foi aplicado o teste do 

qui-quadrado (χ2) de Person. As análises e gráficos foram realizados com a utilização do pacote estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22.0 e em todas as situações foi adotado um 

nível de significância de 5%. RESULTADOS. A prevalência de DTM nos participantes da pesquisa foi de 

91,71%, correspondendo a 166 casos, sendo que as DTMs leve e moderada foram mais usuais. Em relação 

ao distúrbio de ansiedade, 66,85% dos universitários a apresentaram, correspondendo a 121 casos, sendo a 

severa e a moderada as mais comuns. O distúrbio de ansiedade está significativamente mais presente nos 

voluntários com DTM, haja visto que o valor de p nesta análise de correlação foi de 0,01. CONCLUSÕES. 

Os universitários dos cursos de Fisioterapia e Enfermagem, em sua grande maioria, apresentaram DTM e 

transtorno de ansiedade, inclusive, verificando-se correlação entre estas variáveis. 
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INTRODUÇÃO: Este estudo é fruto de uma avaliação pericial de posto de atividade de um trabalhador 

por designação do juiz da vara do trabalho, realizado no sentido de tornar clara a existência ou não de 

conexão de um caso de lombalgia crônica com a atividade de trabalho em uma indústria do ramo metal 

mecânico. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram utilizadas além das observações sistemáticas do trabalho 

e instrumentais com registros fotográficos e filmagens, o Software Antroprojeto®, o Check List do Método 

OCRA®, o método RULA® e para o melhor entendimento das exigências fisiológicas envolvidas alguns 

aparelhos para registro quantitativo, respectivamente: termômetro com registro da temperatura em graus 

Celsius, hidrômetro para registro de percentual da umidade do ar, anemômetro para registro da convecção 

do ar em metros por segundo e luxímetro para registro da intensidade luminosa. RESULTADOS: O caso 

pontualmente do trabalhador carrega uma reflexão interessante por ter sido afastado do trabalho por 

lombalgia, bem como, após afastamentos do trabalho e tratamentos realizados ter sido demitido, sendo que 

o mesmo conta com uma megapófise transversa da quinta vértebra lombar (L5). No Check List OCRA® o 

produto das dimensões A (26) X B (0,85) = 22,1, denotou risco biomecânico ergonômico médio na 

operação do Comando Numérico Computadorizado - CNC e RULA = 6, risco moderado. Já no posto de 

trabalho para o qual foi alocado após as crises lombálgicas, de marcação de peças, o somatório de A (31) 

X B (0,95) = 28,45 indicando risco biomecânico ergonômico elevado e RULA = 7, alto risco. Chama a 

atenção que apesar de contar com uma alteração congêmita, o mesmo foi direcionado de um posto de 

trabalho de menor risco para um de maior risco biomecânico enquanto da atuação na empresa. 

CONCLUSÃO: O laudo pericial concluiu que apesar de contar com um componente congênito, a 

megapófise transversa de L5, houve um agravamento do seu quadro por ter sido remanejado de forma 

inadequada quando do início de seu quadro lombálgico de um posto de trabalho com menor risco 

biomecânico para um de maior risco, o que contribuiu para agravar seu quadro clínico e funcional. 
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INTRODUÇÃO. A maioria dos problemas da coluna tem sua origem no período escolar, sendo 

fundamental a investigação e a avaliação de hábitos relacionados à postura corporal nesse período e que os 

instrumentos para essa avaliação sejam confiáveis e forneçam resultados reprodutivos. Em se tratando da 

avaliação da postura corporal nas atividades de vida diárias (AVD’s) em escolares, a utilização de 

questionários e circuito de filmagens é corriqueira, sendo que alguns autores já recomendaram o uso 

conjunto dos dois métodos de avaliação, mesmo que a maior parte dos estudos utilize apenas um 

instrumento de avaliação. OBJETIVO. Verificar se os instrumentos de avaliação da postura corporal 

dinâmica, questionário Back Pain and Body Posture Evaluation Instrument (BackPEI) e circuito de 

filmagem Lay-out for Assessing Dynamic Posture (LADy), fornecem informações concordantes sobre a 

postura corporal de escolares na execução das AVD’s sentar para escrever, sentar para utilizar o 

computador, pegar objeto do solo e carregar mochila, em escolares. MÉTODOS. Esse estudo foi aprovado 

no comitê de ética da UFRGS sob o número 19832. O BackPEI é um questionário auto-aplicável que visa 

a avaliação da percepção corporal de escolares em relação a execução de AVD’s. O LADy consiste na 

filmagem da execução das AVD’s, as quais são avaliadas por critérios pré-definidos em planilha de 

pontuação específica do instrumento. Cinquenta e oito escolares de ambos os sexos do ensino fundamental 

de Teutônia/RS foram avaliados com ambos os instrumentos. Os dados foram submetidos a tratamento 

estatístico, calculando-se o percentual de concordância, o coeficiente Kappa e verificando-se a associação 

através do teste qui-quadrado dos resultados encontrados pelos instrumentos. RESULTADOS. Os 

instrumentos apresentam níveis de concordância elevados entre si, de 98,3% a 84,5%, coeficientes Kappa 

variando entre moderado (0,483) e excelente (0,962) e associação significativa (p<0,05) em todas AVD’s 

estudadas. CONCLUSÕES. Há uma concordância entre os resultados das avaliações posturais dos dois 

instrumentos nas quatro AVD’s estudadas. Assim, cabe ao profissional da área definir qual é o instrumento 

mais adequado para a realização da avaliação, salientando-se que a análise qualitativa de filmagem tende a 

ser mais rígida se comparada a avaliação por questionário, pois depende da experiência do avaliador, 

enquanto o questionário é autorreferido e dependente da percepção corporal do avaliado. 
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INTRODUÇÃO. A orientação pélvica e a lordose lombar estão intimamente relacionadas ao equilíbrio do 

tronco. Tais parâmetros já foram correlacionados para a população adulta, mas são escassos quando se trata 

de crianças. OBJETIVOS. (1) Verificar as correlações entre as medidas de equilíbrio sagital, inclinação 

sacral e lordose lombar e (2) testar a reprodutibilidade dessas medidas. MÉTODOS. Este estudo é do tipo 

observacional e retrospectivo, sendo a amostra composta por radiografias panorâmicas da coluna vertebral 

em perfil direito de 39 crianças, com idade média de 12,30±3,27 anos. No software MATLAB® 7.9 foram 

calculados: (1) ângulo de Cobb de lordose lombar (platôs vertebrais superior de L1 e inferior de L5); (2) 

ângulo entre o platô superior do sacro e a horizontal, para estimar a inclinação sacral e (3) equilíbrio sagital 

do tronco, obtido a partir de uma linha vertical traçada do baricentro de C7 até o sacro, onde a distância 

horizontal desta linha até o ponto anterosuperior do sacro em valores positivos indica C7 numa posição 

anterior ao sacro; valores negativos são posições através ou posteriores a ele; e o valor zero sugere um 

alinhamento sagital "normal" do tronco. Foram também testadas a reprodutibilidade intra e interavaliador 

dessas medidas. A análise estatística foi realizada por meio de análise descritiva, Coeficiente de Correlação 

Intra-classe (ICC) e Coeficiente de Correlação Produto-momento de Pearson (r) (α=0,05). 

RESULTADOS. Obteve-se como valor médio de lordose lombar 42,59±7,34º; de inclinação sacral 

36,95±9,17º; e de distância de C7 ao sacro -1,94±3,1cm. As variáveis: inclinação sacral, lordose lombar e 

distância de C7 ao sacro apresentaram excelente reprodutibilidade inter (ICC=0,972; ICC=0,80; 

ICC=0,851; p<0,001, respectivamente) e intra-avaliador (ICC=0,94; ICC=0,95; ICC=0,98; p<0,001, 

respectivamente). Foi encontrada correlação positiva e moderada entre a inclinação sacral e a lordose 

lombar (r=0,664; p<0,001) e fraca correlação positiva entre a distância de C7 ao sacro com a inclinação 

sacral (r= 0,325; p=0,04). CONCLUSÕES. Os resultados apontam para a existência de uma relação lombo-

sacra em crianças. Essa relação pode ser importante em avaliações posturais, como a fotogrametria, que 

avaliam a lordose sem o conhecimento da posição do sacro. No entanto, permanece pouco clara a relação 

da pelve com o equilíbrio do tronco, necessitando de mais estudos. 
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INTRODUÇÃO. Nas diferentes abordagens sobre a postura, a flexibilidade e/ou a força muscular são 

consideradas importantes no alinhamento postural. Mesmo nas abordagens que consideram a flexibilidade 

muscular fundamental na manutenção da boa postura ortostática, ainda não há consenso sobre a sua 

influência em certos grupos musculares, bem como sobre as diferentes tipologias posturais, o que pode 

gerar confusão na avaliação postural e na hora de traçar as condutas terapêuticas. OBJETIVOS. (1) 

Verificar a influência da flexibilidade dos músculos da cadeia posterior sobre o alinhamento corporal 

estático e sobre a postura da coluna vertebral; (2) verificar a influência da flexibilidade dos músculos 

posteriores dos membros inferiores sobre a flexibilidade da cadeia posterior. MÉTODOS. Estudo 

quantitativo observacional, onde 21 indivíduos foram submetidos a: (1) avaliação do alinhamento corporal 

pelo protocolo Digital Image-based Postural Assessment (DIPA); (2) avaliação das curvaturas torácica e 

lombar pelo flexicurva; (3) avaliação da flexibilidade dos músculos da cadeia posterior pelo banco de 

Wells; (4) avaliação da flexibilidade dos isquiotibiais e flexores plantares biarticulares e monoarticulares 

pelo goniômetro. Foi realizada estatística descritiva e inferencial (teste Qui-quadrado, para verificar 

associação entre as variáveis e coeficiente Phi para medir a força de associação entre os resultados). O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade sob o número de parecer 611.588 

RESULTADOS. Todos os indivíduos apresentaram algum tipo de desequilíbrio corporal, sendo anterior 

ou posterior. Não houve associação significativa entre a flexibilidade dos músculos avaliados e o 

alinhamento corporal. A associação entre a flexibilidade da cadeia posterior e o equilíbrio corporal foi 

negativa e não significativa (x²=0,269; p=0,604; Phi=-0,113), assim como a associação entre o alinhamento 

corporal e a flexibilidade dos isquiotibiais (x²=0,531; p=0,466; Phi=-0,159) e a associação entre o 

alinhamento corporal e a flexibilidade dos flexores plantares biarticulares (x²=0,034; p=0,854; Phi=-0,040). 

A associação entre o alinhamento corporal e a flexibilidade dos flexores plantares monoarticulares foi 

moderada e não significativa (x²=1,706; p=0,191; Phi=0,285). Da mesma forma, não houve associação 

entre a flexibilidade dos músculos avaliados e a postura da coluna vertebral. Além disso, a flexibilidade 

dos músculos isquiotibiais apresentou maior influência sobre a flexibilidade da cadeia posterior (x2=4,073; 

p=0,044; Phi=0,440). CONCLUSÃO. Embora a cadeia posterior pareça ser influenciada pela flexibilidade 

dos músculos isquiotibiais, esta não influenciou a postura estática da coluna vertebral e o alinhamento 

corporal estático dos participantes da pesquisa. 
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INTRODUÇÃO: O acidente vascular encefálico (AVE) é a causa mais frequente de incapacidade 

neurológica crônica da população adulta. Suas manifestações clínicas envolvem comumente alterações 

motora e sensitiva, prejudicando a funcionalidade, limitando as atividades cotidianas. O AVE pode 

desencadear alterações do controle motor, caracterizadas por uma alteração postural, que são observadas 

por assimetrias no suporte de peso. OBJETIVO: Classificar a simetria postural, através do uso do 

Baropodometro computadorizado, em indivíduos com hemiparesia. MÉTODOS: Estudo transversal. 50 

indivíduos com hemiparesia foram normalizados por idade e IMC com 50 indivíduos hígidos. Ambos do 

sexo masculino de 40 a 70 anos. Dados sociodemográficos, características do AVE, Mini Exame do Estado 

Mental (MEEM) e Escala de Ashword foram aplicados. Para verificar o tipo de distribuição do suporte de 

peso em pé, utilizou-se a baropodometria computadorizada que fornece a porcentagem de suporte de peso 

em cada pé e, posteriormente, estes valores em porcentagem foram utilizados para o cálculo da razão de 

simetria (RS) (MENEZES et al., 2012). A RS é calculada pelo quociente dos valores do hemicorpo não 

predominantemente usado – HNPU (numerador) sobre o hemicorpo predominantemente usado - HPU 

(denominador) descritos na equação: RS=
𝐻𝑁𝑃𝑈

HPU
. Conforme Martins et al., (2011), os valores dentro dos 

limites de referência (0,888 < RS < 1,072) caracterizaram as distribuições simétricas, enquanto valores 

acima e abaixo destes limites caracterizaram distribuições assimétricas, respectivamente, para o HNPU e 

para o HPU. RESULTADOS: Foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney e o teste 

Wilcoxon.  O registro de suporte de peso variou de 50,9% a 65,3% no hemicorpo esquerdo (E) e de 34,7% 

a 49,1% no hemicorpo direito (D) para os participantes do grupo controle, enquanto que essa variação foi 

de 35,2% a 69,3% e de 30,7% a 64,8% respectivamente para os hemicorpos E e D do grupo hemiparesia. 

Essa variação não proporcionou diferenças significativas entre os grupos. Ao organizar o suporte de peso 

definido pelo HPU, observamos diferença significativa entre os hemicorpos para os dois grupos, sendo 

maior no HNPU para o grupo controle e no HPU para o grupo hemiparesia. CONCLUSÃO: A avaliação 

e classificação da simetria postural em indivíduos que sofreram AVE é uma ferramenta para a reabilitação. 
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INTRODUÇÃO. A deficiência visual é a perda parcial ou total da visão em ambos os olhos, levando o 

indivíduo a limitações no seu desempenho habitual. Pessoas com deficiência visual tendem a ter perda da 

função, causando alterações na postura, sendo a bengala longa uma forma de compensar a oscilação 

postural durante a deambulação. OBJETIVOS. Delinear o perfil postural de indivíduos portadores de 

deficiência visual. A fisioterapia tem como objetivos a reabilitação e a prevenção, procurando capacitar as 

pessoas com deficiência, para se adequarem ao seu ambiente, levando em conta suas limitações, e 

orientando posturas favoráveis para realização de atividades de vida diárias. MÉTODOS. O estudo foi 

realizado com seis pacientes deficientes visuais, pertencentes à Associação Passofundense de Cegos 

(APACE) da cidade de Passo Fundo. Foi realizada uma avaliação funcional contendo dados de 

identificação, história da doença atual, história médica pregressa, história familiar e queixa principal e uma 

avaliação postural nos ângulos Antero-posterior, Póstero-anterior e Perfil. Feito a avaliação, os dados foram 

tabulados e analisados. RESULTADOS. Observamos que três (50%) pacientes são gênero feminino e três 

(50%) do gênero masculino com idade média de 27,5 anos. Através das avaliações posturais em Perfil, 

Anteroposterior e Posteroanterior, observamos alterações da anteriorização da cabeça (83,33%), e elevação 

do ombro (66,66%). Podendo ser essa anteriorização relacionada com o uso da mão para segurar a bengala. 

Indivíduos cegos apresentam dificuldade em manter-se na postura ereta, demonstrando, dessa forma, 

comprometimento no alinhamento postural que influencia as atividades de vida diária. CONCLUSÕES. 

Através da avaliação postural observamos que em relação a todos os planos foi constatado maior alteração 

na anteriorização da cabeça (83,33%) dos deficientes visuais.  

Palavras-Chave: Deficiência Visual. Fisioterapia. Avaliação. 
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INTRODUÇÃO: A articulação temporomandibular (ATM) é a mais utilizada do corpo e 

consequentemente tem uma propensão a sobrecarga e disfunções. As disfunções temporomandibulares 

(DTMs) são caracterizadas pelo aparecimento de sintomas que podem irradiar para outras regiões levando 

a otalgia, cefaléias, limitação dos movimentos, desgaste dos dentes e até a luxação do côndilo. Os 

professores, dentro da sua atividade laboral, têm uma hiperatividade na musculatura da face, grande 

aumento do trabalho da ATM e um alto grau de estresse na mesma. OBJETIVO: Verificar a prevalência 

de disfunções craniomandibulares nos professores do curso de fisioterapia da Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás (PUCGO). MÉTODOS: Trata-se de um estudo epidemiológico. Todos os professores 

do curso de fisioterapia da PUC-GO foram convidados, no total de 38 indivíduos, e a amostra final foi 

composta por 35 docentes do curso de fisioterapia da PUCGO. Os voluntários dos grupos não poderiam 

estar envolvidos em nenhum programa de tratamento fisioterapêutico e/ou odontológico visando tratamento 

de qualquer disfunção. Foi utilizado um questionário sócio-demográfico e o Índice Anamnésico de Fonseca 

que avalia a prevalência de disfunções tempomandibulares com graduação de DTM Leve, Moderada ou 

Grave. Todas as normas da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde foram obedecidas. 

RESULTADOS: Participaram do estudo 24 mulheres (68,5%) e 11 homens (31,5%) com idade média de 

35 anos (±6,36). Mais da metade dos docentes (65,7%) docentes tiveram algum grau de disfunção 

temporomandibular, sendo 66,6% mulheres e 63,6% homens. Não houve associação significativa da DTM 

com carga horária de trabalho ou idade. CONCLUSÃO: Apesar de o estudo indicar um grande número de 

docentes com alguma DTM é necessário estudo com um número maior de voluntários, permitindo uma 

análise mais detalhada, para estabelecer uma prevalência mais fidedigna sobre as desordens 

craniomandibulares neste grupo devido, principalmente, a sobrecarga física e mental que esse ofício 

oferece.  
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INTRODUÇÃO. As intensas mudanças e rápidas transformações do estilo de vida da população 

apresentam a geração de doenças do tecido conjuntivo e osteomusculares. Estudos envolvendo estes temas 

são escassos, necessitando de maiores investigações e pesquisas. OBJETIVOS. Analisar a tendência da 

mortalidade por doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo no estado de Goiás. MÉTODOS. 

O estudo se caracteriza como transversal, retrospectivo e descritivo, acerca dos óbitos ocorridos em 

indivíduos com doenças osteomusculares e tecido conjuntivo residentes no estado de Goiás, entre os anos 

de 1996 a 2012. Os dados foram coletados no SIM/DATASUS e a delimitação da amostra ocorreu por 

grupo etário entre 20 a 59 anos e 60 anos ou mais e por sexo feminino e masculino. Os dados foram 

tabulados no Microsoft Excel 2007 e as taxas de mortalidade bruta e padronizada foram calculadas 

utilizando a população padrão mundial. Foram calculadas as Variações Percentuais Anuais (APC) nas taxas 

padronizadas e também a análise de tendência utilizando o método regressão em pontos de inflexão 

(joinpoint) realizado no software Join Point Regression Program, v.4.0.4. O objetivo da análise é identificar 

a ocorrência de possíveis joinpoints onde uma variação significativa na tendência ocorra, estimando se 

esses valores são estatisticamente significativos a um nível de 95% de confiança (95%CI). 

RESULTADOS. No período da análise ocorreram no estado de Goiás 1.323 óbitos por doenças 

osteomusculares e do tecido conjuntivo, sendo o Lúpus Eritematoso Disseminado a maior causa mortis 

(370), seguido por Artrites Reumatoide (145), Osteomielite (107) e Vasculopatias Necrotizantes (76). A 

tendência da mortalidade dessas doenças foi crescente. Na faixa etária de 20 a 59 anos no sexo masculino 

foi de APC95% CI:3,5 e no sexo feminino APC95% CI:3,7. Já na faixa etária 60 anos ou mais foram 

encontrados no sexo masculino APC95% CI:6,0 e com maior aumento na faixa etária acima de 60 anos no 

sexo feminino (APC95% CI:7,6). CONCLUSÕES. O aumento da expectativa de vida no gênero feminino 

justifica a tendência crescente da mortalidade por doenças do sistema osteomuscular e do sistema 

conjuntivo dessa população, principalmente nas idosas entre 60 anos ou mais. 
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INTRODUÇÃO. Na saúde do trabalhador os distúrbios do sistema musculoesquelético têm despertado a 

atenção de pesquisadores preocupados com questões relativas à saúde e ao trabalho, devido aos custos 

gerados em virtude do afastamento do trabalhador e o impacto na qualidade de vida dos mesmos. O papel 

do fisioterapeuta na saúde do trabalhador atua com o foco de prevenção, sendo a cinesioterapia uma das 

formas de intervenção. OBJETIVOS. Verificar a frequência e a prevalência de sintomas osteomusculares 

em trabalhadores metalúrgicos da rede de uma empresa na zona urbana de Santa Maria - RS. MÉTODOS. 

Caracteriza-se como um estudo do tipo de corte transversal. Participaram deste estudo 14 metalúrgicos de 

uma empresa de Santa Maria – RS, que, cientemente dão sua autorização para utilização de imagem. Os 

dados foram coletados em um dia, utilizando o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares- 

QNSO- modificado e adaptado. RESULTADOS. Os resultados mostraram uma elevada frequência de 

queixas osteomusculares no período avaliado. A prevalência geral de sintomas osteomusculares referido 

pelos trabalhadores nos últimos doze meses foi de 43% e 86% nos últimos sete dias. Com prevalência nos 

últimos sete dias nas regiões: ombros (71%), parte superior das costas (86%), parte inferior das costas 

(86%), cotovelos (29%), cabeça/ cervical (43%) e joelhos, tornozelos e pé (14%). Sendo que as regiões da 

cabeça (50%), parte superior das costas (71%) e ombros (86%) são as mais prevalecentes nos últimos 12 

meses. Na analise do questionário observou-se que os trabalhadores relataram os tipos de dores e 

desconforto: 71% relatam que sentem dor localizada, 29% formigamento, 43% sensação de cansaço, 14% 

perda de força. Ao serem questionados se as queixas aumentam durante a jornada de trabalho 86% 

responderam que sim, todos relataram que suas queixas reduzem durante as horas de repouso, 71% 

relataram que suas queixas podem estar relacionadas com o trabalho. CONCLUSÕES. Com a realização 

deste estudo foi observada que há uma alta prevalência de sintomas osteomusculares nos trabalhadores 

desta empresa, destacando que os ombros e a coluna vertebral- parte inferior e superior das costas apresenta-

se como os segmentos corporais mais afetados. Outro aspecto identificado foi à necessidade de elaborar 

um programa de cinesioterapia laboral para atender essa classe de trabalhadores.  
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INTRODUÇÃO: Com a criação do SUS, a Fisioterapia passa a integrar-se ao sistema sendo um serviço 

de especialidade de direito do cidadão, considerada como um procedimento de média complexidade dentro 

do SUS e é responsável por uma parte dos recursos públicos destinados ao financiamento da saúde. De 

modo geral no país a atuação ambulatorial de Fisioterapia no SUS vem aumentando consideravelmente. 

OBJETIVO: O objetivo do estudo é identificar a demanda da Fisioterapia regulada para atendimento no 

SUS no Município. MÉTODOS: Foi realizado uma coleta de dados de caráter quali-quantitativo, 

exploratório e descritivo sobre o controle mensal de autorizações do Setor de Autorização de Fisioterapia 

do Município de Criciúma. O levantamento foi documental. Foram coletados: idade, gênero e diagnóstico 

clínico, no período entre janeiro e dezembro de 2012. Para estatística utilizou-se o software de estatística 

SPSS versão 18.0 para a análise da frequência e a porcentagem de casos. RESULTADOS: A média de 

requisições para a realização de Fisioterapia entre os meses de janeiro a dezembro de 2012 foi de 

418,33±79,28. O maior número de requisições foi no mês de agosto com 555 requisições e o menor em 

dezembro de 2012 com 265 requisições, ao total no ano de 2012 foram 5020 requisições autorizadas. Dentre 

os diagnósticos predominantes encontramos a Ortopedia com 41,7%, em segundo Neurologia com 20,3%, 

seguida de Traumatologia com 16,2%. Dentre os gêneros, o feminino se destacou com 57,4% do total e o 

masculino ficou em 42,6%. Os dados denotam cenários que devem retroalimentar tanto a recuperação da 

saúde, mas especialmente a prevenção e a promoção, a exemplo dos casos de traumatologia envolvendo 

em sua maioria homens jovens, quando a maioria das requisições foi de mulheres. CONCLUSÃO: Diante 

da demanda de Fisioterapia torna-se importante o olhar voltado à atenção básica, onde é possível ter como 

foco a promoção e prevenção, para tentar amenizar a demanda acentuada para a Fisioterapia visando a 

reabilitação e assim tentar melhorar a qualidade de vida dos usuários do SUS. Mostra-se a necessidade de 

articulação em rede com as políticas públicas de prevenção e promoção da saúde do usuário.  
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INTRODUÇÃO. A Ginástica Laboral (GL) é definida como a prática de atividade física realizada durante 

a jornada de trabalho cuja efetividade tem sido demonstrada, entretanto pouco se tem investigado sobre a 

percepção do funcionário que participa desse programa. OBJETIVOS. Descrever a percepção dos 

trabalhadores sobre o programa de GL na empresa. MÉTODOS. Estudo transversal qualitativo com a 

participação de 20 mulheres e 71 homens, com média de idade de 41,9 ± 14,5 anos e Índice de Massa 

Corporal de 26,2 ± 3,1 kg/m² que trabalhavam em escritório de empresa do setor elétrico e que participavam 

de segunda à sexta-feira, há um ano, do programa de GL com duração de 10 minutos diariamente sendo 

constituída por alongamentos, exercícios ativos livres e de respiração para relaxamento além de orientação 

ergonômica. O protocolo experimental do presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

– CEP da Universidade. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário elaborado pelos próprios 

pesquisadores composto por seis questões abertas relacionadas à GL e quanto à sua percepção sobre o 

programa inserido na empresa. RESULTADOS. Todos os trabalhadores relataram que a GL é necessária 

e importante para os funcionários, pois é um modo de adequação ergonômica e conscientização da 

necessidade do alongamento ao longo da jornada de trabalho além de promover a interação e a integração 

entre os colegas. Além disso, os participantes do estudo relataram que perceberam maiores benefícios da 

GL quando aplicada por fisioterapeutas porque além desses profissionais ministrarem as aulas de GL, 

orientavam quanto à postura e ergonomia durante a jornada de trabalho. CONCLUSÕES. Na percepção 

dos trabalhadores, a GL é um importante recurso para o alívio da dor e melhora na produtividade ao longo 

do dia e da capacidade de concentração. Devido esses benefícios, os trabalhadores relataram que a GL 

deveria ser aplicada por fisioterapeutas em todas as empresas. 

 

 

 

 

 

48 

ANÁLISE DOS SINTOMAS OSTEOMUSCULARES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS APÓS 

PROGRAMA DE CINESIOTERAPIA LABORAL 

1Mônica Batista Duarte, 1José Roberto de Souza Júnior, 1,2Cejane Oliveira Martins Prudente, 1Cibelle 

Kayenne Martins Roberto Formiga, 1,2Adriana Márcia Monteiro Fantinati 

1UEG-ESEFFEGO, Universidade Estadual de Goiás- ESEFFEGO, Goiânia, Go 

2PUC, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Go 

E-mail: monicaduarte18@hotmail.com 

 



INTRODUÇÃO. O processo de trabalho vem passando por mudanças ao longo da história em busca de 

maior produtividade. Tal condição sujeita o trabalhador a movimentos intensos e inadequados, induzindo 

freqüentemente a desordens osteomusculares. OBJETIVOS. Analisar os sintomas osteomusculares 

apresentados por funcionários públicos após um programa de cinesioterapia laboral. MÉTODOS. Estudo 

quantitativo, experimental e longitudinal, realizado na Universidade Estadual de Goiás (UEG), nas 

Unidades ESEFFEGO (Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia) e Laranjeiras, apresentando 

amostra de 41 funcionários. Para a coleta dos dados foi utilizado um Questionário Epidemiológico, 

elaborado pelos próprios autores, para abordar os dados de identificação do trabalhador, variáveis 

demográficas, ocupacionais e hábitos de vida e o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares o 

qual consiste em escolhas múltiplas ou binárias quanto à ocorrência de sintomas (como dor, formigamento 

ou dormência) nas diversas regiões anatômicas, considerando os 12 meses e os sete dias precedentes à 

entrevista. Após a avaliação iniciou-se a cinesioterapia laboral três vezes por semana, 20 minutos de 

duração, com exercícios de alongamento, fortalecimento e relaxamento, ao completar um ano os 

participantes foram reavaliados. Os dados foram processados no programa SPSS (versão 18.0) e para 

análise de comparação utilizou-se o Teste de McNemar, adotanto p<0,05 significante. RESULTADOS. 

Amostra de 41 funcionários, prevalecendo gênero feminino, cor da pele parda, casados, nível de 

escolaridade ensino superior. A média de idade dos funcionários foi de 41,5 anos com faixa etária variando 

de 20 a 68 anos. Observou-se ainda uma prevalência dos sintomas osteomusculares nas mulheres, 

significante para as regiões de cotovelo (p= 0,04) e quadril /coxas (0,04), últimos doze meses e parte 

superior das costas (p= 0,01), últimos sete dias. Após o período de realização da cinesioterapia laboral 

houve uma redução estatisticamente significante na ocorrência dos sintomas para a região lombar (p< 0,04), 

últimos 12 meses; cervical (p< 0,01) e ombro (p< 0,02), últimos sete dias. CONCLUSÕES. Conclui-se 

que a cinesioterapia laboral trouxe benefícios aos funcionários, principalmente para regiões anatômicas de 

cervical, ombro e lombar, porém sugere-se à Universidade que associe a cinesioterapia laboral às 

adaptações do ambiente de trabalho para que os benefícios sejam maiores.  
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INTRODUÇÃO: O trabalho é responsável pelo sustento do homem, porém quando realizado de forma 

inadequada gera lesões levando consequências ao trabalhador e a empresa. O estudo das condições de 

trabalho permite às instituições identificar os problemas e propor mudanças no processo de trabalho, 

contribuindo para a promoção da saúde e melhora da qualidade de vida. OBJETIVOS: Correlacionar as 

condições de trabalho e qualidade de vida em funcionários de uma Universidade Pública antes e após um 

programa de Cinesioterapia Laboral. MÉTODOS: Amostra composta por funcionários de duas unidades 

da Universidade Estadual de Goiás, unidades ESEFFEGO (Escola Superior de Educação Física e 

Fisioterapia do Estado de Goiás) e Laranjeiras. Utilizou-se os questionários de Perfil de ambiente e 

condições de trabalho (NAHAS, 2009) e de qualidade de vida World Health Organization Quality of 

Life/bref (WHOQOL/abreviado). O programa de Cinesioterapia Laboral foi aplicado durante 1 ano sendo 

3 vezes por semana durante 15 minutos, consistiu de: exercícios de aquecimento (exercícios dinâmicos que 

preparam o corpo para o trabalho que será realizado), exercícios compensatórios (voltados às estruturas 

submetidas a um maior nível de estresse e que apresentam maior potencial de lesão) e exercícios de 

desaquecimento (promovem relaxamento ao trabalhador), após esse período foi realizada a reavaliação. A 

correlação de Pearson foi utilizada para correlacionar os questionários, considerou-se que valores negativos 

indicam correlação inversamente proporcional e valores positivos correlação diretamente proporcional e 

que valores entre 0,10 a 0,30 indicam correlações fracas, 0,40 a 0,60 correlações moderadas e 0,70 a 1,0 

correlações fortes. RESULTADOS: Amostra inicial foi de 84 funcionários, destes 52,4% eram técnicos e 

47,6% auxiliares administrativos, a média de idade foi de 41,5 anos e o sexo feminino foi predominante. 

Condições de trabalho e qualidade de vida apresentaram grau de correlação positiva e moderada antes e 

após o programa de cinesioterapia laboral (r=0,360) e (r=0,391) respectivamente, sugerindo que quanto 

melhor as condições de trabalho melhor a qualidade de vida dos funcionários. CONCLUSÕES: Conclui-

se que o programa de Cinesioterapia laboral não proporcionou alterações em tal relação e que condições de 

trabalho exercem uma influência direta na qualidade de vida, devendo ser proporcionadas pela universidade 

através de medidas que atuem no ambiente de trabalho e nos funcionários. 
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INTRODUÇÃO. A dor lombar é uma queixa frequente da população e que acompanha muitas vezes a 

incapacidade funcional. OBJETIVOS. O objetivo deste trabalho foi verificar o índice de incapacidade 

funcional em professores com lombalgia. Além disso, objetivou-se descrever o perfil dos professores que 



apresentaram lombalgia, verificar a incidência de lombalgia, relacionar a percepção da dor com o índice de 

incapacidade funcional, relacionar o índice de massa corporal com a presença de lombalgia e relacionar o 

índice de massa corporal com o índice de incapacidades funcionais dos professores. MÉTODOS. O 

carácter do estudo foi transversal, exploratório, descritivo e quantitativo. A população foi composta por 

noventa e seis (100%) educadores de um Escola de Educação Básica do Norte do RGS, e a amostra foi de 

quarenta (41%) professores que aceitaram participar da pesquisa. Os critérios de inclusão foram a 

disponibilidade de tempo para responder aos questionários do estudo; aceitar e assinar o TCLE; carga 

horária semanal superior a vinte horas em sala de aula e exercer a profissão há pelo menos 1 ano. Foi 

realizado o Questionário de Oswestry, escala de desconforto para diferentes partes do corpo, uma tabela de 

caracterização da dor e medidas antropométricas (peso e altura). Para análise dos dados foi utilizada a 

análise descritiva simples, para as variáveis categóricas utilizou-se o teste qui-quadrado e para correlação 

o teste de Pearson, com auxílio do programa BioEstat 5.0 e a probabilidade de significância foi p<0,05. A 

pesquisa foi aprovada pelo CEP da URI-Erechim sob o número 163/TCH/09. RESULTADOS. A 

incidência de lombalgia encontrada na amostra do estudo foi de 75%, com incidência maior no sexo 

feminino. A média de idade dos professores lombálgicos foi de 39,7 ± 13,9 anos, sendo que 76,7% dos 

sujeitos encontram-se na faixa etária compreendida entre 31 e 50 anos. Todos os professores lombálgicos 

apresentaram incapacidades funcionais, sendo 73,3% portadores de incapacidades mínimas e 26,7% 

portadores de incapacidades moderadas. Não houve relação de dependência entre as incapacidades, mínima 

e moderada, e os tipos de dor, suportável, intensa e suportável. Também não houve relação de dependência 

entre IMC e as incapacidades, bem como entre IMC e a ocorrência de lombalgia. CONCLUSÕES. A 

incidência de lombalgia nos participantes da pesquisa foi alta, no entanto não teve relação a dor lombar 

com a incapacidade funcional. Sugere-se à comunidade científica a realização de novos estudos abrangendo 

grupos docentes, com enfoque em programas preventivos quanto às lombalgias, uma vez que a incidência 

dessa foi elevada na amostra de professores analisada. 
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INTRODUÇÃO. Hemofilia é um distúrbio da coagulação hereditária ligada ao cromossomo X que produz 

comumente sangramentos no sistema musculoesquelético. A análise dos fatores que influenciam no estado 

funcional e na saúde articular de pacientes hemofílicos avaliados pelo Functional Independence Score 

Hemophilia (FISH) e Hemophilia Joint Health Score (HJHS) em adultos jovens podem nortear o trabalho 

dos fisioterapeutas possibilitando melhor abordagem terapêutica. OBJETIVO. Analisar a funcionalidade 

dos pacientes hemofílicos do setor de Fisioterapia do Ambulatório de Coagulopatias da Fundação 

Hemocentro de Brasília - Distrito Federal. MÉTODOS. Estudo transversal realizado com todos os 

pacientes portadores de hemofilia atendidos entre os meses de abril e maio de 2014 com idade entre 18 e 

45 anos. O FISH e o HJHS foram aplicados, pelo mesmo avaliador, para avaliar a funcionalidade e a 

condição musculoesquelética, respectivamente. A dor foi mensurada pela Escala Visual Análoga. Foram 

utilizados também um goniômetro universal Carci®, uma fita métrica e um lápis dermográfico. 

RESULTADOS. Dezoito pacientes cumpriram os critérios de inclusão e apresentaram média de idade de 

25,6±4,5 anos, os quais 83,3% eram portadores de hemofilia do tipo A. O joelho destacou-se como a 

articulação mais acometida com prevalência de 27,7%. A média da intensidade de dor foi de 3,7±2,7. Os 

escores médios do FISH e HJHS foram, respectivamente, de 26,2±4,3 e 21,3±13,4. Foi verificada 

correlação estatisticamente significativa entre dor e FISH, dor e HJHS e FISH e HJHS. CONCLUSÕES. 

A maioria dos pacientes apresentou hemofilia tipo A grave apontando o joelho como articulação mais 

acometida. Os testes de correlações demonstraram que, quanto maior o nível de dor, maior dependência 

funcional; apresentaram, além de piora na saúde articular e ainda que o FISH melhora à medida que o HJHS 

decresce.  
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INTRODUÇÃO. As hemorragias na hemofilia podem se manifestar como episódios de hemorragias intra-

articulares (hemartroses). As hemartroses são as manifestações mais características das formas graves da 

hemofilia e representam cerca de 80% de todos os episódios hemorrágicos na hemofilia. Quando não 



tratadas adequadamente, podem evoluir com inflamação da membrana sinovial (sinovite) e artropatia grave. 

A radiossinoviortese consiste na injeção de fármacos radioativos intra-articulares e é considerada com o 

tratamento de eleição da sinovite hemofílica quando esta não responde ao tratamento conservador. Vários 

autores descreveram a diminuição da dor após este procedimento. Este sintoma tem um alto impacto na 

qualidade de vida dos pacientes. A avaliação recomendada pela Federação Mundial de Hemofilia é dada 

pelo HJHS SCORE, que consiste em avaliar dados antropométricos e funcionais. OBJETIVOS. Este 

trabalho teve como objetivo avaliar a incapacidade funcional de pacientes antes de serem submetidos ao 

tratamento clínico por Radiossinoviortese. MÉTODOS. Trata-se de um estudo transversal descritivo onde 

utilizamos o HJHS SCORE, com pacientes antes de serem submetidos ao procedimento clínico no Serviço 

de Medicina Nuclear de um Hospital Universitário. As avaliações foram feitas no período de outubro de 

2014 a abril de 2015 com 41 pacientes e 49 articulações e coletamos dados funcionais como: atrofia, dor, 

força e Global Gait (análise global da marcha). RESULTADOS. Os resultados apontaram: 88% de atrofia; 

63% apresentaram dor; redução de força em 57% dos pacientes. No Global Gait, que avalia a capacidade 

de andar, subir escadas, correr e pular em uma perna só, 79% apresentaram alguma incapacidade funcional. 

CONCLUSÕES. Este estudo nos estimula a identificar novas possibilidades de mensurar as limitações 

geradas pelo quadro da hemartrose, conforme identificado em nossos resultados, visando também o 

estabelecimento de uma proposta terapêutica adequada para cada limitação funcional. 
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INTRODUÇÃO. As hemorragias na hemofilia podem se manifestar como episódios de hematúria, 

epistaxe, melena, hematêmese, hematomas subcutâneos ou musculares, além de hemorragias intra-



articulares (hemartroses). As hemartroses são as manifestações mais características das formas graves da 

hemofilia e representam cerca de 80% de todos os episódios hemorrágicos na hemofilia. Quando não 

tratadas adequadamente, podem evoluir com inflamação da membrana sinovial (sinovite) e artropatia grave. 

A sinovectomia radioativa (SR), também chamada sinoviortese radioativa, ou ainda radiossinoviortese, 

consiste na injeção de fármacos radioativos intra-articulares; é considerada com o tratamento de eleição da 

sinovite hemofílica quando esta não responde ao tratamento conservador. A avaliação recomendada pela 

Federação Mundial de Hemofilia é dada pelo HJHS SCORE. OBJETIVOS. Este trabalho teve como 

objetivo avaliar pacientes que foram submetidos à Radiossinoviortese e identificar suas alterações 

antropométricas. MÉTODOS. Trata-se de um estudo transversal descritivo onde utilizamos o HJHS 

SCORE para avaliar as variáveis: edema e alteração de trofismo (através de perimetria); mobilidade 

articular (pela goniometria) e força muscular (pelo teste muscular manual), com pacientes antes de serem 

submetidos ao procedimento clínico no Serviço de Medicina Nuclear do HUCFF - UFRJ. As avaliações 

foram feitas no período de outubro de 2014 a abril de 2015, com 41 pacientes. Este trabalho fora submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa do HUCFF/UFRJ. RESULTADOS. Destes 77% apresentaram edema e 

67% relatam edema recidivante nos últimos 6 meses e 88% apresentaram atrofia. A redução de mobilidade 

foi evidenciada pela goniometria onde 55% dos indivíduos possuíam restrições para flexão e 52% restrições 

para extensão da articulação comprometida. Houve diminuição de força muscular em 57% dos casos. 

CONCLUSÕES. Conclui-se que as estruturas intrarticulares alteradas devido aos diversos episódios de 

hemartroses, frequentes nos indivíduos hemofílicos, promovem alterações antropométricas relacionadas a 

volume (aumentado pelo edema), trofismo, amplitude de movimento e força (reduzidos), tornado estes 

indivíduos restritos ou inaptos à execução de atividades básicas da vida diária. 
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INTRODUÇÃO: Muitos calçados de corrida são fabricados com tecnologias que possibilitam o melhor 

conforto para os corredores. Porém, apesar de todo desenvolvimento tecnológico, até 79% dos corredores 

se lesionam devido ao aumento da atenuação do impacto gerado ao solo. Novos estudos mostram que o 

corredor barefoot tem uma diminuição do impacto devido à biomecânica do contato inicial do pé ao solo, 

sendo com o mediopé ou antepé, o que pode contribuir para diminuir o impacto ascendente para as demais 

articulações do corpo. OBJETIVOS: Analisar, através da baropodometria dinâmica, a distribuição plantar 



gerada pelo contato inicial do corredor tracional e do corredor barefoot. MÉTODOS: Este estudo do tipo 

observacional descritivo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Luterana do Brasil, e avaliou 

um corredor tradicional e um corredor barefoot, amadores, ambos com experiências nas modalidades há 5 

anos, treinos de 7 horas semanais e 60 km realizados semanais. Ambos corredores eram do sexo masculino, 

com idade de 24 e 26 anos, respectivamente, sem lesões osteomioarticulares há pelo menos 3 meses e sem 

discrepância de MSIS. Para a avaliação foi utilizado a Plataforma Baropodométrica (E.P.S. R1, Loran 

Engineering, software BIOMECH STUDIO). A coleta foi realizada com os corredores descalços. Para 

coleta dos dados no baropodômetro, o corredor tradicional correu na plataforma com o contato pelo retropé 

e o corredor barefoot com o mediopé/antepé. As variáveis dinâmicas da baropodometria obtidas foram 

pressão media e máxima, tempo de contato e superfície. Após comparou-se os valores das distribuições 

plantares exercídas em cada técnica da corrida. RESULTADOS: Observou-se valores menores para o 

corredor barefoot nos resultados das variavéis dinâmicas captadas pelo baropodômetro, como pressão 

média e máxima, tempo de contato e superfície, onde o contato inicial feito pelo retropé aumentou o pico 

de pressão gerado e concentrou-se no retropé, gerando aumento do impacto para as demais articulações. 

Além disso, identificou-se que, no contato inicial do corredor barefoot, não houve aumento do contorno do 

gráfico, sem ocorrer aumento do pico de pressão, o que pode gerar menor sobrecarga para as articulações 

ascendentes. CONCLUSÕES: A menor taxa gerada de impacto no corredor barefoot quando comparada 

com o corredor tradicional, nos sugere uma menor sobrecarga para as articulações ascendentes, assim como, 

diminuição do pico de pressão e força de reação ao solo no contato inicial da corrida, podendo-se sugerir 

menores sobrecargas e lesões para as articulações como joelho e quadril. Esse estudo sugere mais pesquisas 

nesse ramo, com aumento da amostra, para que possamos verificar o quanto essa nova pratica se torna mais 

benéfica para os corredores e o quanto isso pode reduzir o índice de lesões nesses praticantes das corridas. 
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INTRODUÇÃO. Para os praticantes de caminhada, os membros inferiores são os mais afetados e entre 

eles a musculatura posterior da perna, os isquiotibiais (ITs), grupo composto pelos músculos semitendinoso, 

semimembranoso e bíceps da coxa, formam uma grande massa muscular que está envolvida diretamente 

nos movimentos do quadril e joelho. O alongamento é uma modalidade de exercício em que, por meio da 



sua prática, consegue-se ampliar o comprimento das estruturas de tecidos moles, adquirindo flexibilidade 

em torno destes segmentos. OBJETIVOS. Comparar a eficácia das técnicas de alongamento estático e 

contrair-relaxar na flexibilidade dos músculos isquiotibiais. MÉTODOS. Trata-se de uma pesquisa 

experimental, comparativa e quantitativa.  Para avaliar a flexibilidade foram utilizados os testes de 

flexibilidade de Wells e Dillon e teste distância dedo médio - solo. Foram recrutados para o experimento 

25 voluntários e estes foram distribuídos em dois grupos iguais. O protocolo do alongamento estático: o 

quadril do voluntário foi passivamente flexionado pelo examinador até o ponto máximo de flexão, com a 

articulação do joelho em extensão total. Quanto ao protocolo do PNF o participante sentou-se com as pernas 

estendidas e afastadas com 40 centímetros de distância uma da outra. O terapeuta move o seguimento 

corporal do paciente até o final de sua amplitude ou até o ponto com ausência de dor, o paciente realiza 

uma contração isométrica do músculo encurtado, sendo a resistência aumentada gradativamente, após 

manter a contração por 15 segundos e posteriormente o terapeuta pede ao paciente que relaxe por 30 

segundos. Ambos com Três ciclos foram realizados com um intervalo de 30 segundos entre eles. Os 

voluntários foram submetidos a três sessões, sendo avaliado o nível de flexibilidade de cada um, antes e 

após aplicação dos protocolos. RESULTADOS. Os achados da presente pesquisa indicaram que o PNF foi 

superior ao alongamento estático no ganho da flexibilidade de atletas da caminhada ecológica (p=0,017). 

E quando comparados pelas médias apresentadas o resultado é satisfatório. CONCLUSÕES. De acordo 

com os valores obtidos neste estudo, pode-se concluir que o alongamento PNF realizado durante os 03 dias 

foi mais eficaz no aumento da flexibilidade dos músculos isquiotibiais ITs. Sugere-se que mais estudos 

sejam realizados comprovando a eficácia do alongamento PNF. 
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INTRODUÇÃO. Boa parte dos problemas advindos da prática da corrida podem ser evitados por meio de 

uma adequada adaptação ao treinamento, porém tem-se observado um aumento significativo nas lesões em 

corredores. OBJETIVOS. O objetivo do presente estudo foi identificar as lesões musculoesqueléticas que 

acometem um grupo de corredores de rua da cidade de Manaus. MÉTODOS. Pesquisa de campo de 

natureza qualitativa com abordagem quantitativa de caráter exploratório, realizada através da aplicação de 



questionários em um grupo de corredores de rua (n=122), na cidade de Manaus. Os critérios de inclusão 

para a participação na pesquisa foram: ser atleta corredor de rua, participantes do grupo Endurance Sports, 

participante apenas da modalidade de corrida de rua, podendo ou não ser praticantes de musculação já que 

o condicionamento muscular é preconizado dentro do treinamento, residentes na cidade de Manaus, de 

ambos os sexos, na faixa etária de 18 a 50 anos e aceitar participar da pesquisa através da assinatura no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).O questionário aplicado era composto por 30 

questões objetivas que buscavam informações acerca dos locais de lesão, número de lesões, frequência de 

treinamento, tipo de provas e frequência de participação do corredor na mesma. O trabalho foi aprovado 

pelo CEP (30245114.5000.0009). RESULTADOS. Foram avaliados 122 corredores de ambos os sexos, 

com média de idade de 36,5 anos. Dos 122 corredores, 87,7% seguiam algum plano de treinamento 

específico com acompanhamento profissional. As provas de 5Km foi aquela que teve a maior participação 

no grupo estudado, contando com 79,5% de participação. A prevalência de lesões no grupo foi de 40,2% 

sendo os seguimentos mais lesionados: perna e tornozelo (49,1%), joelho, coxa e quadril (40,4%) e coluna 

(10,5%). As lesões mais prevalentes foram entorses de tornozelo (11 casos relatados) e canelites (7 casos 

relatados). CONCLUSÕES. A identificação das lesões musculoesqueléticas mais prevalentes que 

acometem os corredores de rua e os possíveis fatores relacionados as mesmas, além de contribuir com a 

produção de conhecimento científico, podem facilitar na elaboração adequada de planos específicos para a 

prevenção de lesões voltadas para esse grupo de atletas. 
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INTRODUÇÃO: O Futsal por ser uma modalidade esportiva bastante intensa, que envolve elevado 

esforço, contato físico, força, explosão e potência muscular, conta com elevada frequência de lesões. Pelas 

características da modalidade, as lesões podem ser graves e determinar afastamentos por períodos mais 

longos dos treinamentos e das competições. OBJETIVO: Acompanhar o dia a dia da equipe Profissional 

de Futsal Feminino da Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC e apresentar as principais lesões 

ocorridas no período do estudo, bem como a sua caracterização e os membros mais acometidos. 

METODOLOGIA: O estudo realizado trata-se de uma pesquisa de campo, quantitativa e descritiva, 

envolvendo os dois últimos anos de atuação da equipe e foi realizada nas dependências do Setor de 



Fisioterapia da Equipe de Futsal Feminino da UNESC. A amostra envolveu todas as atletas da equipe Sub-

17, Sub-20 e Adulta da modalidade, totalizando 42 jogadoras. Os aspectos éticos foram respeitados 

mediante aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (n. 382.097/13) e as participantes 

assinaram um Termo de Consentimento. Os dados foram coletados através de uma planilha utilizada para 

registrar todas as avaliações clínicas realizadas no período das duas temporadas avaliadas e anotadas nos 

prontuários individuais. Os dados foram agrupados e analisados através de estatística descritiva, 

objetivando verificar as principais lesões ocorridas nestas atletas. RESULTADOS: Durante os dois anos 

de acompanhamento, ocorreram 176 lesões, sendo 87 no primeiro ano e 89 no segundo. Isso representou 

uma média de 0,44 lesões por dia, considerando 400 dias, representados pelos 200 dias por ano de atividades 

de treinamentos e competições. As lesões dos membros inferiores foram extremamente superiores quando 

comparadas aos demais segmentos corporais, atingindo um percentual de 84% das lesões. A lesão 

predominante no estudo foi entorse de tornozelo com 82 casos, atingindo um percentual de 46% do quadro 

de lesões, seguidas por outras lesões de membros inferiores como os estiramentos musculares de posteriores 

e/ou anteriores de coxa que agruparam 32,5%, as entorses de joelho com 15,2% das lesões e por fim as 

lesões por estiramento ou contratura dos adutores de coxa com 6,2%. CONCLUSÃO: Pelo elevado número 

de lesões, faz-se necessária a ampliação de programas de prevenção qualificados, bem como, de 

recuperação das lesões com melhor conhecimento dos mecanismos causais. 

 

 

58 

PREVALÊNCIA DE LESÕES EM ATLETAS PRATICANTES DE JIU-JÍTSU DE UMA 

ACADEMIA NA CIDADE DE ARAPIRACA, ALAGOAS.  

1Luana S. Nunes, 2José A. A. Nascimento, 3Fernando J. V. Paes 4Danilo R. L.S. & 1Eliane G. N. Leite 

1UNCISAL, Maceió, AL; 2FUNIBER, Florianópolis, SC; 3UNICID, São Paulo, SP; 4IESA, Maceió, AL 

E-mails: luana_arapiraca@hotmail.com, alex_sandroal@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO. Dentre todos os esportes o jiu-jítsu é um dos que mais exige contato corporal e o seu 

objetivo é forçar a desistência do adversário, através de golpes que constituem alavancas mecânicas, 

utilizando-se de arremessos, imobilizações, desequilíbrios, estrangulamentos e chaves aplicadas às 

articulações do corpo. As epidemiologias das lesões nas atividades desportivas ajudam a compreender a 

relação entre lesão e o esporte, sendo fundamental para sua prevenção. Em virtude disso, há uma grande 

possibilidade de ocorrerem lesões no atleta durante a prática dessa modalidade. Entretanto, no jiu-jítsu 

ainda são poucos os estudos. OBJETIVOS. Avaliar a prevalência de diferentes lesões musculoesqueléticas 

em atletas praticantes de jiu-jítsu. MÉTODOS. Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal, 

retrospectivo e natureza quantitativa. Realizado com 42 praticantes de jiu-jítsu, onde foram incluídos no 



estudo atletas de diversas faixas etárias, de ambos os sexos, que participam ativamente da pratica de jiu-

jítsu. A coleta de dados foi executada por meio de um questionário do tipo fechado. RESULTADOS. 

Dentre os entrevistados, 36 atletas eram de níveis iniciais e 06 de níveis avançados; 71,4% sofreram algum 

tipo de lesão; todos os atletas de níveis avançados apresentaram lesões, como também, 67% dos atletas dos 

níveis iniciantes. Dentre os entrevistados, 66,6% dos atletas são competidores; 82% das lesões ocorreram 

durante os treinos. O estudo mostra predomínio de lesões em membros superiores, com 56%; 39% nos 

membros inferiores e 5% no tronco. Foram registrados 21% das lesões no joelho e ombro, cotovelo 15%, 

tornozelo 13%, punho 10%, braço e dedos dos pés somaram 10%, coxa 3%, clavícula, lombar, costela, 

dedos das mãos e pescoço mostrou 2% cada. A média de afastados devido as lesões foi de 15 dias. O tipo 

de lesão mais frequente foi à luxação com 31%. CONCLUSÕES. As lesões mais frequentes foram nas 

articulações do joelho e ombro sendo mais prevalente a luxação; o nível de experiência do atleta está 

associado à ocorrência de lesões. Para que se possam adotar medidas preventivas, faz-se necessário a 

realização de novos estudos, pois, é ampla a carência de trabalhos científicos publicados envolvendo o jiu-

jítsu. 
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INTRODUÇÃO. O Futebol americano é um esporte crescente no Brasil, porém pouco investigado por 

parte da fisioterapia. Pouco se sabe, de fato, sobre a capacidade funcional de equilíbrio de atletas de futebol 

americano e além, se uma intervenção precoce de exercícios sensório-motores pode influenciar nessa 

capacidade. OBJETIVOS. Avaliar o efeito agudo de um protocolo de exercício sensório-motor no 

equilíbrio postural em atletas de futebol americano. MÉTODOS. Este estudo é do tipo quase-experimental. 

13 atletas do sexo masculino, da equipe de futebol americano de Londrina -PR (idade média de 26 anos e 

IMC = 29,6±4,6 Kg/m2), participaram do estudo. Os atletas realizaram dois testes de equilíbrio postural: 1) 

Bipodal e 2) Unipodal com o membro inferior direito e esquerdo sobre uma plataforma de força 

(BIOMEC400). Ambas as condições foram realizadas em 3 repetições com 30 segundos de tempo limite 



para cada (com repouso de 30 segundos entre cada repetição), sendo a média utilizada para as análises. Os 

parâmetros de equilíbrio computados foram: área de deslocamento do centro de pressão (COP) e a 

velocidade de oscilação do COP nas direções antero-posterior e médio-lateral. Após o teste inicial de 

equilíbrio, todos os atletas participaram de um protocolo agudo de exercício sensório-motor, incluindo os 

recursos: prancha retangular, balanço, bosu. Os exercícios de membro inferior em equilíbrio foram 

realizados 3x durante 30 segundos em cada recurso. O protocolo de exercício teve duração total de 15 

minutos. Em seguida, todos os atletas repetiram a mesma avaliação de equilíbrio (bipodal e unipodal). As 

análises estatísticas foram realizadas por meio de teste t pareado para comparação pré e pós-intervenção, 

utilizando P < 0,05 como significância estatística e o pacote SPSS v20. RESULTADOS. Nenhum efeito 

significativo (P > 0,05) foi encontrado nas medidas de equilíbrio bipodal e unipodal do membro inferior 

direito pré e pós-intervenção sensório-motora. Todavia, diferença significante (P= 0,043) foi encontrada 

para o membro inferior esquerdo em apoio unipodal, no parâmetro de velocidade de oscilação do COP na 

direção médio-lateral no momento pré (3,30 cm/s) versus pós-intervenção (3,13 cm/s). CONCLUSÕES. 

Efeito agudo de um protocolo de exercício sensório-motor influenciou somente o equilíbrio postural, 

unipodal, do membro inferior esquerdo de atletas de futebol americano. 
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INTRODUÇÃO. Na fase de treinamento do Voleibol os atletas apresentam queda no rendimento. A 

Estimulação Elétrica Neuromuscular (EENM) tem se tornado relevante para a hipertrofia. OBJETIVOS. 

Avaliar a eficácia da EENM para hipertrofia e ganho do desempenho muscular do quadríceps de praticantes 

de voleibol com salto vertical. MÉTODOS. Estudo experimental controlado, realizado com 12 atletas de 

Voleibol Master de 18-50 anos, sexo masculino. Excluidos atletas com trauma recente, cirurgia e dor. O 

grupo controle (GC) e experimental (GE) foram definidos por sorteio. A CR foi aplicada antes dos treinos, 

por 2 semanas, 3x/semana e intervalo de 48h. Foi realizada a perimetria inicial a final de coxa. Para o 

exercício, o atleta foi posicionado sentado com 90º de flexão de joelho. Para o salto vertical, o lado 

dominante ficou próximo a parede e o 3º dedo da mão pintado marcava a altura máxima na parede. Os 

resultados foram analisados pelo Statistical Package for the Social Sciences 22.0, com variáveis em 



números absolutos, médias, desvios padrão, mínimas, máximas e medianas. Com nível de significância 

p<0,05, o teste Kolmogorov Smirnov verificou a normalidade amostral; o teste t-student/grupos 

independentes a homogeneidade entre grupos; e o teste t-student/grupos pareados comparou os resultados 

dos grupos. RESULTADOS. Dos 12 indivíduos, 5 eram do GC e 7 do GE. Houve homogeneidade etária, 

43,2±3,56 anos (GC) e 42,14±4,49 (GE). Na perimetria de coxa esquerda as médias foram 50,80±1,85 cm 

(GC) e 52,0±3,56 cm (GE). Para os saltos, 2,89±0,17 m (GC) e 2,90±0,07 m (GE). Com diferença 

significativa na coxa direita 46,14±3,80 cm (GE), inferior aos 50,53±1,85 cm do GC. Em relação às 

avaliações inicial e final no GE, a perimetria inicial de coxa direita foi 46,14±3,80 cm e final, 52,24±4,13 

cm; para a esquerda 52,0±3,56 cm inicial e 51,71±3,37 final; o salto inicial foi 2,90±0,07 m e final 

2,93±0,07 m. A perimetria direita, com ganho de 6,10±1,61 cm, teve p<0,001. CONCLUSÕES. Apesar 

do aumento da hipertrofia de coxa direita observado no GE, o resultado do salto não foi significativo. A 

corrente russa, mesmo em quantidade baixa de sessões já apresentou resultado positivo. 
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INTRODUÇÃO. A Corrente Russa (CR) apresenta-se como alternativa para melhorar a performance de 

jogadores de futebol. OBJETIVOS. Verificar o efeito imediato da aplicação da CR na relação 

tempo/distância da corrida de 20m após aplicação nos gastrocnêmios. MÉTODOS. Estudo experimental 

com 20 futebolistas amadores de 18 a 35 anos e sexo masculino, distribuídos por sorteio. Para correr, foram 

posicionados com a perna dominante à frente. Após o aviso sonoro, iniciou-se a corrida. Após 1 semana a 

CR foi aplicada nos atletas do GE e realizaram nova prova. Os dados foram analizados pelo Statistical 

Package for the Social Sciences 22.0, com números absolutos, médias, desvios padrão, mínimas, máximas 

e medianas e significância p<0,05. O teste Kolmogorov Smirnov verificou a normalidade amostral; o teste 

t-student/grupos independentes a homogeneidade entre grupos; e o teste t-student/grupos pareados 

comparou os resultados dos grupos. RESULTADOS. Perfil da amostra: Grupo Controle (GC) - idade 

(21,8±3,01), peso (77,40±10,13), altura (1,79±0,05) e índice de massa corporal (IMC) de 24,10±2,61; 

Grupo Experimental (GE) - idade (21,20±2,39), peso (73,40±13,23), altura (1,78±0,08) e IMC 



(23,08±2,81). Existe um perfil heterogêneo interno entre os indivíduos do mesmo grupo em Peso de 68 e 

97 Kg (GC) e 60 e 104 Kg (GE); Altura 1,74 e 1,88 m (GC) e 1,65 e 1,91 (GE); e IMC de 21,46 e 29,07 

(GC) e 17,92 e 28,51(GE). Nos resultados obtidos na corrida entre os grupos, verificou-se que o GE 

apresentou tempo de 3,22±0,20" na 1a avaliação e 3,28±0,18" na 2a avaliação. O GC apresentou média de 

3,35±0,22". Ao comparar os resultados, o GE iniciou com melhor tempo e diferença não significativa de 

0,13 segundos em relação ao GC. Após CR e a corrida de 20 metros, o resultado foi 3,28". Comparando 

este resultado com o do GC, a diferença foi de 0,7"; mas quando comparados os resultados inicial e final 

do GE entre si, houve acréscimo de 0,06" (p<0,022). CONCLUSÕES. A aplicação da CR não apresentou 

efeito imediato na melhora da performance dos jogadores de futebol amador quando avaliada por meio da 

corrida de 20 m, com piora do tempo nos resultados apresentados. Grupo heterogêneo. 
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INTRODUÇÃO. A Paralisia Cerebral (PC) é caracterizada por uma alteração dos movimentos controlados 

ou posturais dos pacientes. As crianças com PC têm como principal característica o comprometimento 

motor, fator que influencia no seu desempenho funcional. O Sistema de Classificação da Função Motora 

Grossa é fundamentado nos padrões motores, sendo a gravidade neuromotora descrita de acordo com a 

capacidade de locomoção da criança. Essas crianças com alterações no seu desenvolvimento apresentam 

características diversas na necessidade de assistência, sendo o cuidador a pessoa, familiar ou não, que se 

dedica à tarefa de cuidar de uma criança. OBJETIVOS. Avaliar o perfil dos cuidadores de crianças com 

PC grave, mensurar a ocorrência dos sintomas de dor, correlacionar a idade do cuidador, as horas de cuidado 

por dia e a idade da criança. MÉTODOS. Foi investigada, através de um estudo quantitativo e descritivo, 

a sobrecarga de 23 cuidadores de crianças com PC grave, inseridas em tratamento no CORAE – Centro de 

Orientação e Assistência ao Encefalopata, da cidade de Goiânia. O questionário apresentado foi destinado 



à localização da dor e sua intensidade, o Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ). Considerando os 

12 meses e os sete dias precedentes à entrevista o instrumento consistia em escolhas múltiplas ou binárias, 

quanto à ocorrência de sintomas osteomusculares nas diversas regiões anatômicas. Após a coleta de dados 

estes foram analisados estatisticamente com apoio do SPSS, versão 15.0. RESULTADOS. Ao observar a 

idade do cuidador, verificou-se que a média de idades é de 39,13 anos, sendo eles responsáveis pelo cuidado 

das crianças por um período em média de 20,57 horas por dia. Ao correlacionar a idade da criança e a 

presença de alterações osteomusculares nos cuidadores, percebe-se que quanto menor a idade da criança 

menor o relato de dores. Em relação ao tempo de cuidado por dia, registra-se que quanto maior o tempo de 

cuidado, maior a presença de dor, sendo a região da coluna torácica a mais afetada. CONCLUSÕES. Os 

resultados permitem reflexões importantes que podem contribuir na assistência e tratamento de crianças 

com PC. Sugere-se que as entidades públicas e associações voltadas a portadores de necessidades especiais 

não restrinjam o tratamento aos comprometidos, mas estejam abertos a acolher todos que estão envolvidos 

na tarefa de cuidar gerando estratégias de proteção e prevenção. 
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INTRODUÇÃO. A amputação é caracterizada pela retirada total ou parcial de um membro, podendo ser 

de origem traumática ou não. O conhecimento das características clínicas que envolvem cada tipo de 

amputação, nos diferentes sexos, é fundamental tanto para a prevenção quanto para o tratamento destes 

pacientes. OBJETIVOS. Analisar as características clínicas e diferentes causas de amputações. 

MÉTODOS. Estudo transversal realizado com 33 pacientes amputados incluídos em um Serviço de 

Reabilitação Física na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, devidamente protocolado no sistema institucional 

de extensão, pelo nº172169/UNISC. Após avaliação inicial, os amputados foram divididos em dois grupos 

de acordo com seu sexo. Variáveis analisadas foram: sexo, idade, causa da amputação (traumática ou não 

traumática), Índice de Massa Corporal (IMC) e sua respectiva classificação em não obesos (IMC < 

24,9kg/m²) e obesos (IMC > 25,0kg/m²). Os dados foram analisados e expressos em média, desvio padrão 

e frequência, teste t de Student para comparação das variáveis independentes e teste Qui-quadrado para as 

variáveis categóricas. RESULTADOS. Homens (n=21) e mulheres (n=12) que sofreram amputação e se 



encontravam em idade adulta (55,66±21,08 e 54,08±20,56 anos respectivamente, p=0,88), bem como as 

mulheres apresentavam IMC significativamente mais elevados que os homens (IMC: 33,86±7,35 Kg/m² vs 

IMC: 26,30±4,29 Kg/m², p<0,01). Encontrou-se também uma maior frequência de mulheres obesas quando 

comparadas aos homens obesos [83,3% (n=10) vs 57,1% (n=12) respectivamente, p=0,03]. Por fim, 100% 

das mulheres sofreram amputação não traumática enquanto os homens sofreram amputação traumática 

(n=12, 57,1%) e não traumática (n=9, 42,9%). CONCLUSÕES. Na amostra estudada constatou-se uma 

maior frequência de obesidade e amputação não traumática nas mulheres adultas comparadas aos homens 

que, por sua vez, apresentaram frequência semelhante de amputação traumática e não traumática. 
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INTRODUÇÃO. Alterações intrínsecas e extrínsecas inerentes ao processo de envelhecimento são 

responsáveis pela alta incidência e prevalência de quedas em idosos, as quais podem ocasionar 

complicações sérias como hipoatividade, isolamento social, redução da qualidade de vida, dependência nas 

atividades funcionais e até mesmo óbito. Métodos de avaliação do equilíbrio e da capacidade funcional dos 

idosos, como a Escala de Equilíbrio Funcional de Berg (EEFB) e o teste Timed Up and Go (TUG), permitem 

detectar a suscetibilidade dos indivíduos a quedas. OBJETIVOS. Analisar o nível de correlação entre o 

número de quedas em idosos e dois testes para avaliação do equilíbrio. MÉTODOS. Nesse estudo 

observacional de corte transversal, 10 pacientes (4 homens e 6 mulheres; faixa etária = 67-87 anos) 

assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido concordando em participar do estudo (realizado 

segundo as normas propostas pela Declaração de Helsinki e resolução 466/12 do CNS). Os pacientes, sem 

déficit cognitivo, visual ou auditivo que impossibilitasse a realização dos testes, foram questionados sobre 

o número de quedas ocorridas no último ano. O equilíbrio foi avaliado por meio da EEFB, uma escala de 

14 itens envolvendo tarefas funcionais específicas; pontuações baixas no escore (de 0 a 56 pontos) 
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caracterizam maior risco de quedas. O TUG, utilizado na avaliação da capacidade funcional, mede o tempo 

gasto pelo indivíduo para levantar-se de uma cadeira, andar 3 metros e retornar à cadeira; maiores valores 

de tempo representam maior risco de quedas. A análise da correlação das quedas e dos testes foi realizada 

por meio do Coeficiente de Correlação de Spearman (nível de significância = 5%). RESULTADOS. A 

média do escore da EEFB foi de 49,5 (±6,43) e a média de tempo de execução do TUG foi de 13,5 segundos 

(±4,35). Dos 10 idosos incluídos no estudo, 3 (2 mulheres e 1 homem) relataram episódio de queda (2 

idosos sofreram uma queda e um sofreu 4 quedas). Uma forte correlação negativa foi observada entre a 

EEFB e o TUG (r=-0,891; p<0,001) e entre a EEFB e o número de quedas (r=-0,799; p=0,003), enquanto 

TUG e o número de quedas apresentaram correlação positiva (r=0,771; p=0,006). CONCLUSÕES. Os 

indivíduos que sofreram alguma queda apresentaram baixa pontuação na EEFB e maiores valores de tempo 

na realização do TUG. A forte correlação negativa entre o TUG e a EEBF sugere que esses dois métodos, 

de fácil aplicação, são eficazes em identificar o risco de queda em idosos. 
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INTRODUÇÃO. As quedas são marcadores de fragilidade e declínio na saúde de idosos, acarretando 

prejuízos à qualidade de vida e impacto sócio-econômico. Uma forma de prevenir esses episódios é a prática 

de atividades físicas. OBJETIVOS. Investigar a mobilidade funcional de idosas praticantes de diferentes 

tipos de atividade física e sedentárias. MÉTODOS. Foram avaliadas 42 idosas que praticavam atividade 

física orientada há pelo menos 6 meses: caminhada (n=10; 70,9±5,95 anos; 65,6±3,92 kg; 1,56±0,05 m), 

hidroginástica (n=10; 71±6 anos; 65,6±7,6 kg; 1,53±0,06 m), Tai Chi Chuan (n=10; 69,6±7,19 anos; 

74±7,05 kg; 1,57±0,04 m) e atividades múltiplas (caminhada, dança e alongamento) (n=12; 73,66±7,98 

anos; 68,2±15,2 kg; 1,56±0,05 m). No grupo de idosas sedentárias foram avaliadas 14 voluntárias 

(66,07±4,77 anos; 68,4±11,77 kg; 1,59±0,06 m). Todas assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido (CAAE 08885012.8.0000.5323) concordando em participar da pesquisa, sendo que as mesmas 

não apresentavam déficit cognitivo/visual/auditivo ou problemas ortopédicos que impedissem o teste. A 

avaliação da mobilidade funcional foi realizada com o Time up and go (TUG) que solicita a idosa levantar-

se de uma cadeira, andar 3 m, virar-se, retornar e assentar-se na cadeira novamente. A propensão a quedas 

é avaliada pelo desempenho no teste: se inferior a 10 segundos o risco de quedas é baixo; entre 10 a 20 
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segundos o risco de quedas é médio e acima de 20 segundos existe alto risco de quedas. Para análise 

estatística foi utilizada ANOVA one-way com Post Hoc de Tukey (p<0,05). RESULTADOS. Os grupos 

de idosas ativas não apresentaram diferença em relação a idade, peso e altura, e todos apresentaram menores 

valores no TUG em relação às idosas sedentárias: 11±1,46 segundos idosas sedentárias versus 8,03±0,87 

segundos grupo caminhada; 8,14±1,38 segundos grupo hidroginástica; 8,81±1,33 segundos grupo Tai Chi 

Chuan e 8,41±1,56 segundos grupo atividades múltiplas. CONCLUSÕES. Idosas praticantes de atividade 

física regular apresentam melhor mobilidade funcional que idosas sedentárias, com baixo risco de quedas 

segundo o TUG. Estes resultados apontam a importância da prática de atividade física na prevenção de 

quedas, independente do tipo de atividade realizado. 
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INTRODUÇÃO. Aspectos intrínsecos podem influenciar o risco de quedas, como a força muscular, a 

marcha e o equilíbrio do idoso, além dos fatores psicológicos, como medo de cair. OBJETIVOS. Investigar 

a força e potência muscular de membros inferiores (MMII), marcha, mobilidade funcional e o risco de 

quedas em idosas caidoras e não caidoras da comunidade. MÉTODOS. Estudo transversal, desenvolvido 

com 85 idosas, acima de 65 anos, independentes, divididas em 2 grupos: não caidoras (n=61, 71,76% idade: 

70,6±4,18) e caidoras (n=24, 28,23%, idade: 70,8±5,5). Foram analisados: Five Times Sit to Stand (FTSTS) 

para estimar força e potência funcional de membros inferiores; Timed up and go (TUG) para a mobilidade 

funcional e risco de queda; Falls Efficacy Scale – International Brasil- FES-I, para o medo de cair; para 

análise de marcha utilizou-se esteira (Gait Trainer 2, Biodex) que permite análise de nove componentes da 

marcha, sendo que neste estudo foram incluídos a cadência da marcha (passos/minuto) e o comprimento 

do passo (m). A normalidade foi avaliada pelo teste Shapiro-Wilk. Para comparação entre idosas caidoras 

e não caidoras foi realizado o Teste T independente (Excel®) e para correlação o teste de Pearson e 



Spearman (Statistica® 12), p≤0,05. Os resultados estão descritos como a média ± desvio padrão. 

RESULTADOS. Observou-se correlação moderada, negativa e significativa (r= -0,52; p=0,03) entre o 

medo de cair e a cadência da marcha das idosas caidoras. Com a estratificação por faixa etária, para as 

idosas não caidoras foi encontrada correlação moderada, positiva e significativa entre o comprimento do 

passo e o TUG para as idosas de 60-69 anos (r=0,47; p=0,01) e de 70-79 anos (r=0,46; p=0,03). Ainda, 

detectou-se correlação moderada, negativa e significativa entre a cadência da marcha e o TUG na faixa 

etária de 70-79 anos das idosas (r=-0,59; p= 0,003). CONCLUSÕES. Maior comprimento do passo durante 

a marcha indicou melhor mobilidade funcional, enquanto a pior mobilidade funcional foi observada em 

maior cadência da marcha. As idosas caidoras com pior cadência da marcha apresentaram maior medo de 

cair. Dessa forma, considera-se que tanto mobilidade funcional insuficiente quanto cadência de marcha 

inadequada, podem gerar maior medo de cair, principalmente nas idosas com histórico recente de quedas.  
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INTRODUÇÃO: A mão é um órgão primordial para o ser humano, tendo funções tanto no aspecto 

sensorial como motor. A avaliação da Força de Preensão Palmar (FPP) constitui um indicador relevante na 

análise do estado geral de força do indivíduo. OBJETIVOS: Avaliar o efeito da hidroterapia no ganho de 

força de preensão palmar em alunas da Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás). MÉTODOS: Estudo quantitativo, analítico, experimental e 

longitudinal, composto por 27 idosas participantes da UNATI da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

(UNATI/PUC-Goiás), que fizeram parte da oficina FISIOAGUA. Inicialmente realizou-se as avaliações e 

após estas o programa de hidroterapia. O protocolo foi realizado durante três meses, duas vezes por semana, 

por 60 minutos. Ao completar o protocolo, as participantes foram reavaliadas. Os instrumentos utilizados 

foram: questionário epidemiológico e o teste de preensão palmar com o dinamômetro Saehan®, 

devidamente calibrado seguindo as recomendações da American Society of Hand Therapists (ASHT). A 

Força de preensão palmar foi coletada com os ombros aduzidos sem rotação, cotovelo fletido a 90°, 

antebraço neutro, punho com extensão de 0-30° e desvio ulnar de 0-15°. O indivíduo aplicou a força de 

flexão dos dedos sustentando-a por seis segundos. Foram realizadas três manobras (variação menor 5%) 

com intervalo de 60 segundos entre elas. Considerou-se para análise a melhor medida. Os dados foram 



analisados no software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 19.0, o teste de Wilcoxon foi 

utilizado para comparar os momentos pré e pós programa, adotou-se significância de p<0,05.  

RESULTADOS: A amostra foi composta por mulheres com idade média de 60,79 anos, cor parda (54,2%), 

a grande maioria era casada (45,2%), o grau de escolaridade foi ensino médio e superior (29,2%) e com 

IMC de 29,70 Kg/m2. Quanto a Força de Preensão Palmar (FPP) os resultados revelaram aumento 

significativo do pré-programa para o pós-programa de hidroterapia para mão dominante pré de 23,05 e 

25,76 pós-programa e para a mão não dominante pré foi de 21,00 e pós 22,56 com p=0,001 em ambas as 

mãos. CONCLUSÕES: A partir do estudo realizado com as alunas da oficina FISIOAGUA, foi possível 

constatar que a hidroterapia é um recurso fisioterapêutico capaz de promover o ganho de força de preensão 

palmar, tanto na mão dominante quanto na mão não dominante. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento biológico começa tão precocemente como a puberdade e um processo 

continuam durante a vida. Os efeitos deletérios na capacidade funcional e a deterioração da mobilidade 

ocorrem, com o avanço da idade, sobretudo pela perda gradativa da massa muscular e, consequentemente, 

da força muscular. OBJETIVO: Este estudo tem como objetivo analisar o uso da plataforma 

multifuncional para o ganho de equilíbrio, flexibilidade e força muscular em idosos do Centro de 

Convivência para Terceira Idade - UFPI. METÓDOS: Trata-se de um estudo de intervenção, prospectivo, 

não comparativo, quantitativo, realizado cinco vezes na semana de abril a maio de 2014. Esta pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Santo Agostinho (FSA), sob o parecer nº 579.981. 

Para o presente estudo optou-se por uma amostra intencional de 20 idosos, todos do grupo de intervenção, 

de ambos os sexos, sedentários e que não apresentavam doenças osteomioarticulares. Inicialmente foram 

avaliados quanto ao equilíbrio através do teste Berg Balance Scale e Time up and go, o teste para 

flexibilidade (Flexão em pé) e força muscular (Resinfor e senta-levanta), após 3 meses os testes foram 

refeitos. RESULTADOS. Pode-se observar que a amostra foi composta, em sua maioria por mulheres 

(70%), com faixa etária predominante de 60-80 anos (90%). Os valores referentes ao estado civil foram 

predominantes em indivíduos casados com (50%), em as quedas houve predominância pelos que não 
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sofreram (55%) e houve igual predominância de (25 %), dos indivíduos que apresentavam ensino médio e 

superior completo. No Teste de RESIFOR houve um aumento na força muscular no braço direito e braço 

esquerdo (p < 0, 000). No teste levanta-senta (p <0, 000).  No teste flexão em pé (p <0, 59). Na escala de 

BERG (p <0, 006). No teste time up and go (p< 0,14). CONCLUSÃO. O estudo mostrou que o treino com 

a plataforma multifuncional, após 08 sessões, de 40 minutos cada, durante 05 vezes por semana, foram 

suficientes para gerar diferenças estatisticamente significativas no equilíbrio e força muscular. Apenas a 

flexibilidade que não foi observado melhora estatisticamente relevante. É indicado que se realize novos 

estudos com um maior número de sessões para observar se um tempo maior de intervenção provocaria 

diferenças significativas nesses resultados. Desta forma recomenda-se que novos estudos sejam realizados. 
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INTRODUÇÃO. O processo de envelhecimento não se caracteriza como um período saudável e 

independente. Ao contrário, resulta em elevada dependência caracterizada pela alta incidência de doenças 

crônicas e degenerativas. A Osteoartrite do Joelho (OA) é uma condição prevalente que contribui 

significativamente para as limitações e incapacidades funcionais nos idosos. O controle da dor deve 

constituir parte integral do cuidado ao paciente, não podendo ser deixado em segundo plano em prol do 

manejo da doença reumatológica subjacente. Quando maltratada, a dor crônica decorrente da osteoartrite 

provoca um intenso impacto em idosos, podendo contribuir para: depressão, diminuição da socialização, 

alterações no padrão do sono, dificuldade de deambulação e aumento da procura do sistema de saúde. 

Afetando negativamente o status físico e mental dos pacientes com comprometimento da qualidade de vida. 

OBJETIVOS. Verificar o efeito dos exercícios resistidos na diminuição da dor em idosos com OA, 

identificar qual sexo teve maior incidência de OA, quantificar a dor antes e depois do programa de 

exercícios resistidos e analisar o efeito dos exercícios resistidos no tratamento de OA em idosos. 

MÉTODOS. Neste estudo longitudinal retrospectivo foram incluídos 20 alunos, com idade acima de 55 

anos, de uma academia especializada em exercício físico para pessoas da terceira idade em Goiânia. Os 

alunos foram avaliados por um fisioterapeuta antes e após iniciarem um programa de exercícios de 



fortalecimento muscular. A dor foi mensurada através da Escala Visual Analógica de Dor (E.V.A). 

RESULTADOS. A incidência de OA foi de 80% no sexo feminino. O número de pacientes que sentia dor 

no joelho na primeira avaliação foi de 70% e a intensidade de dor 5 na E.V.A. foi a que obteve um maior 

percentual antes do programa de exercício resistido (28,57%). Na reavaliação, 71,43% dos alunos avaliados 

tiveram diminuição na pontuação da Escala Visual Analógica, sendo que, 27,27% relataram diminuição de 

3 a 4 pontos na escala utilizada. 35,71% dos alunos que inicialmente sentiam dor não apresentaram nenhum 

grau de dor após a reavaliação. CONCLUSÕES. Os resultados indicam que as mulheres são mais afetas 

pela OA em relação aos homens. A dor nessa patologia é um sinal a ser considerado e os exercícios 

resistidos podem ser um recurso importante no tratamento de idosos com OA. 
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INTRODUÇÃO. Como todo organismo vivo passa por um processo fisiológico de envelhecimento as 

diminuições nas funcionalidades gera prejuízos na mobilidade. No Brasil a proporção de idosos vem 

aumentando, isso se deve ao fenômeno de uma melhor condição e qualidade de vida nos idosos que aumenta 

a expectativa de vida. Processos para evitar quedas em idosos têm sido melhorar o equilíbrio, portanto 

podendo tardar essa alteração, que é bem frequente em idosos com idade acima de 60 anos que aumenta a 

chance de ocorrência de quedas e levando a perda da independência física. O sistema musculoesquelético 

mantém constantemente a manutenção do corpo humano nas realizações dos movimentos, um déficit nesse 

sistema leva eventuais suscetibilidades a queda e complicações. OBJETIVOS. Avaliar o equilíbrio 

corporal, o risco de queda e medo de cair em idosas ativa matriculadas em UNATI. MÉTODOS. Estudo 

observacional de cunho retrospectivo. Foram avaliadas 45 fichas de idosas matriculadas na UNATI com 

faixa etária de 60 a 89 anos praticantes de exercício físico regularmente em projeto de extensão da UNATI. 

O equilíbrio corporal foi avaliado pela Escala de Equilíbrio de Berg - EEB e o medo de sofrer quedas pela 

Falls efficienay scale – International FES-I. Os dados foram organizados e analisados por meio do software 

Microsoft Excel. O presente estudo contou com a aprovação do Comitê de Ética CEP 109/2009 

UNICENTRO. RESULTADOS. O equilíbrio corporal por meio EEB foi avaliado com a média de escore 

de 54,11 que corresponde de 13,08 % em risco de ocorrer desequilíbrios (04 mínimos – 58 máximos em 

%) risco de sofrer quedas e o escore da FES-I foi de 33,78 % das idosas têm medo de sofrerem quedas. 

CONCLUSÕES. Os resultados avaliados pela EEB as idosas apresentaram altos escores no equilíbrio 
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corporal, tendo elas menores riscos de sofrerem desequilíbrios e no FES-I as idosas apresentaram baixo 

índice no medo de sofrerem quedas. 

Palavras-chave: Envelhecimento; equilíbrio postural; quedas; idosos.  
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INTRODUÇÃO. O envelhecimento musculoesquelético pode prejudicar o desempenho funcional. 

OBJETIVOS. Avaliar o nível de atividade física, aspectos algofuncionais das articulações dos membros 

inferiores (MMII) e sarcopenia de idosas da comunidade. MÉTODOS. Estudo transversal, desenvolvido 

com 85 idosas da comunidade, independentes, capazes de realizar as avaliações propostas. Considerou-se 

critérios de exclusão: doenças neurológicas; utilizar próteses, benzodiazepínicos e/ou neurolépticos; 

histórico de fratura de coluna vertebral ou MMII e qualquer doença prévia ou atual que impedissem as 

avaliações propostas. O estudo foi aprovado pelo CEP do Setor de Ciências da Saúde da UFPR, CAAE: 

25239713.3.0000.0102. Realizou-se: avaliação antropométrica (massa corporal e estatura); cálculo do 

índice de massa corporal (IMC); avaliação algofuncional do quadril e joelho pelo Questionário 

Algofuncional de Lequesne; avaliação da função do pé/tornozelo foi utilizado o Foot and Ankle Outcome 

Score (FAOS), sendo consideradas as categorias “dor” e “atividades de vida diária” (AVD); nível de 

atividade física pelo questionário Perfil de Atividade Humana (PAH) e a triagem de sarcopenia foi avaliado 

através da mensuração da circunferência da panturrilha, considerando ponto de corte valor menor que 

31cm, conforme o Consenso Europeu. Foi realizada análise descritiva da amostra com média e desvio 

padrão. RESULTADOS. As 85 idosas (70,7±4,56 anos; 68,5±12,4 Kg; 1,55±0,06 m de estatura; 28,1±4,53 

kg/m2) foram classificadas como pré-obesas (IMC: 28±4,53 kg/m2), pouco comprometimento funcional 
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das articulações do quadril (Lequesne: 2,01±3,15 pontos), joelho (Lequesne: 3,86±4,41 pontos) e 

pé/tornozelo (FAOS 91±11,5 e 97±7,68 para dor e AVDs, respectivamente) e consideradas moderadamente 

ativas (PAH: 62±9,67 pontos). De acordo com os valores de circunferência da panturrilha, as idosas 

classificaram-se como não sarcopênicas (35,9±3,83cm). CONCLUSÕES. Embora as participantes possam 

ser classificadas como pré-obesas, as características algofuncionais de quadril, joelho, pé e tornozelo não 

foram afetadas. Além disso, as idosas não apresentaram indícios de sarcopenia, o que provavelmente está 

relacionado ao fato de serem moderadamente ativas fisicamente. 
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INTRODUÇÃO. O índice de crescimento de idosos no Brasil vem aumentando rapidamente, junto com 

ele a preocupação da incapacidade funcional, pois aumenta também a prevalência de doenças crônicas 

implicando na dependência funcional dos idosos. OBJETIVOS. Comparar a sensibilidade plantar e risco 

de quedas em idosos com diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM) e sem diagnóstico DM. MÉTODOS. 

Estudo transversal com idosos de ambos os sexos diabéticos (n= 20) e não diabéticos (n= 20). Para 

avaliação da sensibilidade plantar foi utilizado os monofilamentos de nylon, tipo Semmes-Weinstein 

(SORRI Bauru®), a avaliação do equilíbrio e consequentemente o risco de quedas foi avaliada através da 

Escala de Equilíbrio de Berg. RESULTADOS. Na comparação das variáveis contínuas em relação a DM, 

foi utilizado o teste de t-Student para grupos independentes e, quando a comparação ocorreu sobre as 

variáveis categóricas foram utilizados os testes Qui-quadrado de Pearson ou Exato de Fisher. Para avaliar 

o grau de linearidade entre Limiar Tátil e Berg foi utilizado o coeficiente de Correlação de Spearman. 

Foram avaliados 40 idosos, distribuídos em dois grupos: ausência e presença de DM, cada um 

representando 50% (n= 20) da amostra. Houve prevalência do sexo feminino nas duas populações 

estudadas, tendo uma média de idades para o grupo diabético de 69,9±8,0 e de 71±7,9 para o não diabético. 

Possuiu predominância de 100% dos diabéticos diagnosticados com DM do tipo 2. Referente ao histórico 

de quedas os dois grupos obtiveram porcentagens parecidas: diabéticos 70% e não diabéticos 75%. Como 

patologias associadas nos dois grupos obtiveram uma maior porcentagem a Hipertensão Arterial (HAS), 



seguida de hipercoleterolemia. Referentes a sensibilidade, observou-se que para o “Limiar Tátil”, não foi 

detectada associação estatística significativa na comparação entre os grupos, já em relação entre “Limiar 

Tátil” e a Escala de Equilíbrio de Berg, o coeficiente de correlação para o total da amostra foi significativa, 

negativa de grau moderado.  CONCLUSÕES. Com a realização desta pesquisa, foi possível evidenciar 

que houve diferença na média da sensibilidade entre idosos diabéticos e não diabéticos, e que quanto menor 

a sensibilidade, menor será o equilíbrio e consequentemente maior o risco de quedas, porém quando esta 

correlação foi analisada pela presença e ausência de DM, apenas o grupo com ausência de DM obteve-se 

resultado significativo para esta correlação. 

 

 

73 

ANALISE DA QUALIDADE DE VIDA APÓS PROGRAMA DE HIDROTERAPIA EM ALUNAS 

DA UNATI 

1Marina Ferreira Leão Goulart, 1Camila Matos Lisboa, 2Marcelo Silva 

Fantinati, 1,2Elizabeth Rodrigues de Morais & 1,2Adriana Márcia Monteiro Fantinati  

1PUC GO, Curso de Fisioterapia, Goiânia, GO 

2UEG, Curso de Fisioterapia, Goiânia, GO 

E-mail: marina_flg@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO. O número de pessoas acima de 60 anos está crescendo mais rápido do que qualquer outro 

grupo de idade. Estudos sobre a qualidade de vida são importantes para o futuro da saúde da população 

idosa. O programa de hidroterapia melhora o equilíbrio estático e dinâmico do idoso, assim como sua 

capacidade funcional. OBJETIVOS. Analisar a influência do programa de hidroterapia na qualidade de 

vida das alunas da UNATI PUC-Goiás. MÉTODOS. Pesquisa de caráter quantitativo, analítico, 

experimental e longitudinal, com amostra de 27 idosas, participantes da Universidade Aberta à Terceira 

Idade de uma instituição particular de Goiânia. As coletas foram realizadas na Clínica Escola Vida da 

mesma. Os instrumentos utilizados foram, Questionário Epidemiológico; Critério de Classificação 

Econômica da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2003); e Questionário de Qualidade 

de Vida (WHOQOL-Bref). Depois das avaliações, iniciou o programa de hidroterapia, sendo realizado duas 

vezes por semana durante 60 minutos. Ao completar três meses as participantes foram reavaliadas. A 

Análise estatística foi realizada pelo pacote estatístico SPSS (V.18.0) e foi utilizado o teste Kolgomorov-

Smirnov para normalidade. De acordo com o teste as variáveis do WHOQOL (domínio físico, domínio 

psicológico, domínio ambiental, domínio social e qualidade de vida geral) são normais para a amostra 

inicial e final. RESULTADOS. A amostra foi composta por mulheres com idade média de 60,79 anos 

(54,2%), eram pardas, a grande maioria eram casadas (45,2%), grau de escolaridade foi o ensino médio e 



superior (29,2%) e com IMC de 29,70Kg/m2. Quanto à qualidade de vida (QV), apresentaram valores 

significativos para o domínio físico (pré-programa 59,14; pós programa 74,56) com o p=0,002, domínio 

psicológico (pré 61,83; pós 71,83) com p=0,05 e na qualidade de vida geral (pré 59,74; pós 69,99) p=0,001, 

sendo que, apenas o domínio ambiental (pré 57,37; pós 62,26) p=0,30 e o domínio social (pré 60,66; pós 

71,33) com p=0,29 não obtiveram valor significativo para o estudo. CONCLUSÃO. Após as idosas serem 

submetidas ao programa de hidroterapia, as mesmas apresentaram melhora nos domínios físico, 

psicológico, social e na qualidade de vida geral. Sugere-se à instituição, a construção de estratégias 

educativas para os domínios ambiental e social melhorando ainda mais a qualidade de vida das idosas. 
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INTRODUÇÃO. A mobilização neural (MN) é uma técnica usada para o tratamento de lesões e/ou 

compressões nervosas a fim de restaurar o movimento elástico do sistema nervoso, como ocorre nos casos 

de Lombociatalgia. OBJETIVOS. Verificar o efeito agudo da MN sobre a dor e a amplitude de movimento 

articular (ADM) do quadril em indivíduos com lombociatalgia. MÉTODOS. Participaram 18 indivíduos 

sedentários, de ambos os sexos, com 48+ 8,6 anos (32 a 58 anos) e diagnóstico médico de lombociatalgia, 

com irradiação da dor para o membro inferior e redução das ADM’s do quadril. Para as avaliações foram 

utilizadas a Escala Visual Analógica para mensuração da dor e o goniômetro clínico para avaliação da 

ADM de todos os movimentos articulares de quadril pré e pós técnica de MN do nervo ciático. A MN foi 

realizada em uma única sessão, 3 séries de 60 oscilações, com 30 segundos de intervalo entre cada série. 

Para avaliar o pós-tratamento utilizou-se o Test t pareado, com nível de significância de 5% (p<0,05). 

RESULTADOS. A intensidade de dor passou de 7,3 + 1,7 (pré-tratamento) para 4,2 + 2,5 (pós-tratamento), 

constatando redução da dor estatisticamente significativa (p<0,05). Em relação a ADM do quadril, houve 

aumento na ADM média de todos os movimentos articulares avaliados. Houve aumento significativo na 

ADM do quadril nos movimentos de flexão, extensão, rotação interna e adução (p<0,01) e não houve 

diferença significativa para a abdução e rotação externa (p>0,05). CONCLUSÃO. A técnica de MN do 

ciático mostrou ser eficaz (efeito agudo) no ganho da ADM do quadril e na redução da dor de indivíduos 

com lombociatalgia. 
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INTRODUÇÃO. Disfunções no quadril são comuns seja em jovens, adultos ou idosos e por isso é 

importante utilizar técnicas que afiram adequadamente a amplitude de movimento nesses pacientes, de 

maneira confiável e reprodutível, como premissa de uma abordagem terapêutica efetiva. A goniometria é 

amplamente utilizada na prática clínica em decorrência de possuir um baixo custo, contudo, pode apresentar 

variabilidade nos resultados. A fleximetria oferece maior precisão, confiabilidade e praticidade nas 

mensurações, uma vez que, a indicação do ângulo é produzida por efeito da gravidade. Isso minimiza os 

erros de interpretação do eixo longitudinal correspondente, pois não é necessário alinhar os braços fixo e 

móvel como no caso da goniometria. OBJETIVOS. Verificar a correlação e a concordância entre a 

goniometria e a fleximetria na mensuração da amplitude de movimento passiva da articulação do quadril. 

MÉTODOS. Foi realizado um estudo transversal com 30 estudantes do sexo feminino, com média de idade 

24,60 ± 3,36 anos e Índice de Massa Corporal médio de 22,90 ± 3,0 kg/m². Foram excluídos do estudo 

indivíduos com histórico de patologias ortopédicas ou neurológicas. As amplitudes de todos os movimentos 

da articulação do quadril foram aferidas três vezes com cada instrumento e adotado o valor médio obtido 

para comparação. A sequência de escolha do método foi aleatória e envolveu sempre o mesmo avaliador 

para as mensurações. Os dados foram analisados estatisticamente pela correlação de Pearson e pelo 

procedimento de Bland e Altman para análise gráfica de concordância. RESULTADOS. Verificou-se 

correlação positiva com coeficiente entre 0,5 e 0,8 e boa concordância considerando a margem de erro de 



um desvio padrão nos gráficos de Bland e Altman entre a gonimetria e fleximemtria da flexão, extensão, 

rotações, abdução e adução do quadril. CONCLUSÕES. Ambos os instrumentos podem ser utilizados para 

aferir as amplitudes dos movimentos da articulação do quadril na prática clínica. 
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INTRODUÇÃO. A fascíte plantar é uma queixa comum de quem procura o fisioterapeuta. A prevalência 

na vida está em torno de 10% e nos Estados Unidos cerca de dois milhões de pessoas se tratam anualmente 

com essa queixa. OBJETIVOS. Apresentar os efeitos da combinação de fortalecimento de quadril e terapia 

manual em uma paciente com fascíte plantar. DELINEAMENTO. Relato de caso de uma paciente com 

diagnóstico clínico de fascíte plantar, 44 anos, pesando 85Kg e medindo 1,65m, resultando no índice de 

massa corporal de 31,2 Kg/cm2. MÉTODOS. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado 

pela participante na avaliação fisioterapêutica. Durante o exame clínico fisioterapêutico, foi realizada a 

medida da intensidade da dor (Escala Numérica de Dor - END; melhor valor = 0; pior valor = 10), limiar 

de dor à pressão (Algometria), avaliação da funcionalidade dos membros inferiores (Lower Extremity 

Functional Scale – LEFS; pior valor = 0; melhor valor = 80), ambos recomendados por diretrizes 

institucionais para tratamento da dor no pé e esforço percebido pela (Escala OMINI-RES). Foram realizadas 

10 sessões de fortalecimento muscular da região do quadril e terapia manual na perna e pé. Os testes foram 

reavaliados ao final do tratamento. O tratamento com a terapia manual foi o seguinte: manipulação articular 

passiva de tornozelo e pé, manobras miofasciais, mobilização neural (nervo tibial) e alongamento da região 

plantar e do tríceps sural. O esquema de fortalecimento da musculatura do quadril foi realizado através de 

exercícios com resistência progressiva. Foram realizadas 3 séries de 10 repetições com 30 segundos de 

descanso entre cada série. RESULTADOS. Após as 10 sessões houve diminuição de 83,3% na intensidade 



da dor (de 6 para 1), 62,84% de melhora do limiar de dor à pressão no local da principal queixa na fáscia 

(2,62Kg/F para 7,05 Kg/F), além de redução da frequência da dor de sete para quatro dias durante a semana. 

A paciente conseguiu realizar os movimentos do quadril com uso de caneleira de 3 Kg ao final do 

tratamento relatando nível 8 na escala de OMINI-RES ao final das repetições, na avaliação inicial relatou 

fadiga nível 10 sem carga. Não houve diferença no resultado da funcionalidade (LEFS inicial = 68 versus 

final = 69 pontos). CONCLUSÕES. O programa terapêutico utilizado mostrou-se benéfico para alívio da 

dor na região plantar da paciente descrita. 
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INTRODUÇÃO. A osteopenia é uma alteração metabólica decorrente da redução da densidade mineral 

óssea (DMO), que contribui para o aumento da susceptibilidade às fraturas. Diversos estudos têm 

demonstrado os efeitos benéficos do treinamento da vibração de corpo inteiro (VCI) na melhoria da 

reabsorção óssea. No entanto, ainda existem muitas controvérsias a respeito da utilização deste recurso no 

tratamento e na prevenção da osteopenia, bem como nos parâmetros relacionados à frequência de vibração 

e ao tempo de exposição. OBJETIVOS. Avaliar os efeitos da VCI na DMO do quadril em mulheres ativas 

com diagnóstico de osteopenia. MÉTODOS. Ensaio clínico randomizado com amostra composta por 16 

voluntárias do sexo feminino, moradoras da cidade de Viçosa- MG, praticantes de atividade física regular, 

com idades entre 50-75 anos, pós-menopausa, com diagnóstico de osteopenia e sem o uso de terapia 

farmacológica específica. As voluntárias foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos paralelos (n=8): 

grupo experimental (GE: submetido ao treinamento de VCI) e grupo controle (GC: sem treinamento de 

VCI). Ao longo do estudo houve uma perda amostral de 5 voluntárias do GC. As voluntárias do GE foram 

submetidas à VCI de baixa intensidade e frequência de 60Hz, duas vezes por semana, durante 3 meses. O 

treinamento incluiu exercícios de equilíbrio e de fortalecimento de membros inferiores em cadeia cinética 

fechada na plataforma vibratória. A DMO do quadril das voluntárias foi avaliada pelo método de emissão 

dupla de raios-X (DEXA) antes e depois do período de intervenção. A ingestão alimentar diária de cálcio 

consumido foi avaliado através do método de Registro Alimentar. RESULTADOS. Nos resultados 

individuais do GE houve redução da DMO do colo do fêmur bilateralmente e no GC houve melhora do 

colo do fêmur esquerdo em relação ao direito. Na comparação estatística entre os grupos, os valores do pré-

treinamento de VCI não apresentaram diferença significativa (p-valor = 0,146). Já os valores do pós-



treinamento de VCI apresentaram diferença estatisticamente significativa (p-valor = 0,0066) do GC em 

relação ao GE. A avaliação nutricional demonstrou que a maioria das voluntárias não ingeriam os valores 

diários de cálcio recomendados pelo Ministério da Saúde (1.000 a 1.500 mg/dia). CONCLUSÕES. A VCI 

não foi um recurso efetivo para o tratamento da osteopenia nos parâmetros utilizados e a baixa ingestão de 

cálcio pode ter contribuído para os resultados encontrados neste estudo. 
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INTRODUÇÃO. A dor anterior no joelho (DAJ) é comumente diagnosticada como síndrome da dor 

femoropatelar, com prevalência de até 43% dos atendimentos nos setores de reabilitação ortopédica. Seu 

surgimento é insidioso, sem relação com traumas e normalmente é agravado por atividades que aumentam 

a sobrecarga femoropatelar. A verdadeira causa da DAJ ainda permanece desconhecida, contudo, sabe-se 

que a maior incidência ocorre em mulheres com idade entre 18 e 45 anos. Ao longo do tempo diversas 

teorias foram usadas para explicar o surgimento da queixa álgica. A teoria mais recente, caracteriza a 

combinação excessiva de adução e rotação interna do fêmur durante os movimentos de agachamento, 

descida do degrau e aterrisagem. Tal condição é denominada de valgismo dinâmico do joelho. Porém esse 

distúrbio funcional ainda não foi relatado em pessoas acima de cinquenta anos. OBJETIVOS. Analisar o 

ângulo máximo de adução do joelho durante o movimento de agachamento bipodal num sujeito idoso com 

DAJ. DELINEAMENTO. Relato de caso de um sujeito do gênero feminino com diagnóstico de DAJ 

unilateral à direita, aposentada, 60 anos, pesando 53 kg e medindo 1,53 m, resultando no índice de massa 

corporal de 22,9 km/cm2. O sujeito concordou com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e houve 

aprovação prévia pelo Comitê de Ética e pesquisa do IFRJ. MÉTODOS. Foi avaliado o padrão cinemático 

do movimento de agachamento, analisado de forma tridimensional pelo software QUALISYS®, com a 

utilização de quatro câmeras infravermelhas, com frequência de captura de 200 Hz e posicionadas à frente 

do sujeito. Os marcadores reflexívos foram fixados sobre o trocanter, côndilo femoral e maléolo lateral. 

Também foram analisados a intensidade da dor pela Escala numérica de dor (END), nível de incapacidade 

funcional pela Escala de Desordens Patelofemorais (EDPF) e os movimentos desencadeantes para o 

surgimento do quadro álgico. RESULTADOS. O ângulo máximo de adução foi de 13,5 graus. A 
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intensidade de dor foi descrita como 7/10 durante a execução do movimento, o score da EDPF foi de 44/100 

e as principais atividades agravantes foram: subir ou descer escadas, correr, ajoelhar-se e permanecer de 

cócoras. CONCLUSÕES. O presente estudo demostrou que o sujeito idoso com DAJ apresentou aumento 

do ângulo máximo de adução do joelho durante o agachamento bipodal, caracterizando valgismo dinâmico, 

além de quadro clínico compatível com DAJ relatada somente em adultos jovens. 
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INTRODUÇÃO. As desordens patelofemorais são acometimentos comuns da articulação do joelho. São 

caracterizadas por dor difusa na região retropatelar, geralmente de início insidioso e progressão lenta, 

associadas a atividades que aumentam o estresse sobre esta articulação. Ocorrem especialmente em 

adolescentes e adultos jovens, com grande prevalência em mulheres. OBJETIVOS. Identificar a 

prevalência das desordens patelofemorais em universitários de cursos da área da saúde (fisioterapia, 

nutrição e enfermagem). MÉTODOS. Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal e descritivo. A 

amostra do estudo foi composta por 310 estudantes de uma universidade privada de Goiânia, sendo 

submetidos a uma Ficha de Avaliação e a Escala de Desordens Patelofemorais. RESULTADOS A 

prevalência das desordens patelofemorais foi de 27,09%, correspondendo 84 casos, com predomínio no 

sexo feminino (28,4%). Observou-se maior pontuação na Escala de Desordens Patelofemorais, 

correspondendo à inexistência deste distúrbio, para as pessoas que realizam alongamento muscular, com 

forte relação entre a realização de exercício de alongamento muscular e saúde da articulação patelofemoral. 

As posições adotadas durante as atividades de vida diária, o calçado utilizado, realização de exercícios 

físicos, Índice de Massa Corporal (IMC) e a história de entorse de tornozelo não apresentaram maior 

associação com os distúrbios patelofemorais. CONCLUSÕES. Foi encontrada alta prevalência de 

desordens patelofemorais nos universitários estudados, fato que se mantém em conformidade com a 

literatura. As mulheres, em valores absolutos e percentuais, mostraram-se mais afetadas e, por fim, a 

realização de alongamento muscular foi determinante na prevenção do distúrbio em questão. Palavras-

chave: epidemiologia, articulação patelofemoral, síndrome da dor patelofemoral. 
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INTRODUÇÃO. Sugere-se como uma das principais causas da Síndrome da Dor Fêmoro-Patelar (SDFP) 

o desequilíbrio entre os estabilizadores da patela; porém, há controversas na literatura. Supõe-se que esta 

lacuna deva a não padronização dos indivíduos, podendo haver indivíduos com quadro de agudização da 

dor no dia da avaliação. Assim, este estudo propõe um protocolo de estresse articular para a padronização 

das voluntárias antes da avaliação eletromiográfica. Sugere-se que a aplicação deste protocolo irá diminuir 

a variabilidade dos dados no grupo com dor. OBJETIVOS. Comparar a ativação dos músculos 

estabilizadores da patela de indivíduos com SDFP e indivíduos controle antes e após um protocolo de 

estresse articular, a fim de verificar se o protocolo é útil para padronizar a amostra. MÉTODOS. Foram 

avaliadas 13 voluntárias: 7 com SDFP e 6 sem dor (controle) com características antropométricas 

semelhantes. Para verificar a eficácia do protocolo de estresse, a eletromiografia foi realizada após repouso 

e após o estresse, que consistiu de: 6 subidas e descidas de escada (17 degraus), 3 séries de 30 segundos de 

saltos em corda e 5 séries de 8 agachamentos com 90º de flexão de joelhos e quadris com 20% do peso 

corporal. Eletrodos de superfície de Ag/AgCl foram posicionados nos músculos vasto medial e lateral do 

quadríceps e as voluntárias foram orientadas a realizar 5 agachamentos até 90o de flexão de joelhos e 

quadris. Foi calculado o atraso entre os músculos por meio de correlação cruzada e foi realizada uma análise 

estatística descritiva para verificar o comportamento da ativação muscular de ambos os grupos. 

RESULTADOS. Observou-se uma tendência do grupo SDFP a realizar ativação prévia do vasto medial 

(atraso de 8,3ms antes e 7,5ms após o estresse) em relação ao grupo controle (atraso de 3,8 e 5,0ms antes e 

após o estresse) tanto antes como após o estresse. Ressalta-se que houve um menor desvio padrão (21,6ms 

antes e 13,6ms após) e erro padrão da medida (7,0ms antes e 4,6ms após) após o estresse nas voluntárias 

do grupo SDFP em relação ao grupo controle que apresentaram desvio-padrão variando entre 15,6 e 16,9ms 



e erro padrão entre 5,2 e 5,6ms antes e após o estresse. CONCLUSÕES. A realização do protocolo de 

estresse articular previamente às avaliações não alterou a ativação muscular, mas conduziu a uma menor 

variabilidade dos dados nas voluntárias com dor. Conclui-se que o protocolo de estresse foi eficaz para 

padronizar os indivíduos com dor fêmoro-patelar. 
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INTRODUÇÃO: A osteoartrose (OA) é uma doença crônica e multifatorial que leva à incapacidade 

funcional progressiva envolvendo a degeneração da cartilagem hialina e mudanças ósseas nas margens 

articulares. Um tratamento baseado em exercícios visa reduzir a dor e a incapacidade através da melhora 

da força muscular, estabilidade articular, amplitude de movimento e do condicionamento aeróbico. 

OBJETIVOS: Avaliar a funcionalidade de indivíduos com OA de joelho com dor crônica quando 

submetidos a um programa de exercícios em grupo. MÉTODOS: Nesse estudo quase-experimental, o 

grupo intervenção (GI) realizou um programa de exercícios fisioterapêuticos em grupo (ênfase no 

treinamento aeróbico, reforço muscular, trabalho proprioceptivo, equilíbrio e flexibilidade; 2 sessões/sem, 

45 min cada, durante 5 sem), e o grupo controle (GC) atividade física em geral (mínimo 2 vezes/sem). 

Critérios de exclusão incluíram: mais de três faltas, artroplastia de joelho ou quadril, artrite reumatóide, 

fibromialgia, cardiopatias e dislipidemias descompensadas, doenças neurológicas, déficits auditivos ou 

visuais que impedissem a realização das avaliações. O Questionário Western Ontario and McMaster 

Universities Ostheoarthritis Index (WOMAC) foi utilizado para mensurar dor, rigidez e funcionalidade; o 

Teste de Tinetti para avaliação do equilíbrio estático e dinâmico; e o Teste Timed Up and Go (TUG) para 

mensurar a independência funcional. As avaliações e o protocolo de exercícios foram realizados pela 

mesma examinadora. Todos os participantes foram avaliados em dois momentos: antes e após um intervalo 

de 5 semanas. A análise estatística consistiu de análise descritiva (Teste de Shappiro Wilk), comparação 

das variáveis categóricas (Teste Qui-quadrado de Pearson e Teste Exato de Fisher), comparação das 

variáveis contínuas entre os grupos (Teste de t-Student e Teste de Mann Whitney), comparações pareadas 

intragrupos das variáveis contínuas (Teste t-Student e Teste de Wilcoxon), e o Tamanho do Efeito segundo 

Cohen (SPSS versão 20.0). RESULTADOS: Completaram o estudo 27 indivíduos (GI=12; GC=15). Os 

grupos foram semelhantes quanto ao sexo, idade, joelho sintomático, lado dominante, utilização de anti-

inflamatório não-esteroide, atividade física realizada, como também na avaliação inicial sobre todos os 

instrumentos aplicados. Após 5 semanas, foi observada redução significativa (p=0,026) na dor do GI pós-
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intervenção e entre grupos (p=0,027). Melhora significativa (p=0,006) foi observada no equilíbrio estático 

no GI. O GC demonstrou piora significativa (p=0,021) na independência funcional e essa diferença também 

foi observada pós-intervenção entre os grupos (p=0,031). CONCLUSÃO: A prática de exercícios 

fisioterapêuticos em grupo em indivíduos com OA de joelho demonstrou melhora na dor e no equilíbrio 

estático, enquanto o GC apresentou piora na independência funcional. 
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Introdução: A osteoartrite joelho (OAJ) é uma doença reumática que consiste em acometer a cartilagem 

articular e tem na sobrecarga um fator de início à degeneração. O desalinhamento leva a mudanças na 

distribuição de carga na articulação do joelho e a discrepância de membros inferiores (DMI) é comumente 

associada a anormalidades na marcha. Objetivo: descrever e comparar a DMI e o alinhamento do joelho 

em sujeitos com e sem OAJ. Métodos: Estudo transversal composto por dois grupos, Controle (GC) (sem 

OAJ e OAJ grau 1) e Artrose (GA) (OAJ 2, 3 e 4). Critérios para compor o GA: diagnóstico médico de 

OAJ, apresentar dor no joelho há no mínimo 6 meses, capacidade cognitiva e física para deambular sem 

qualquer auxílio, graus 2 a 4 na escala radiológica de Kellgren-Lawrance, não apresentar histórico de 

cirurgia no joelho ou injeção intra-articular de antiinflamatórios esteróides nos últimos 6 meses. Os critérios 

para o GC foram: não apresentar OAJ diagnosticada, apresentar radiografia sem OAJ ou com OAJ grau 1 

(duvidosa) na escala radiológica de Kellgren-Lawrance e capacidade cognitiva e física para deambular sem 

auxílio. Para analisar a DMI, utilizou-se a biofotogametria digital. Para mensuração do alinhamento frontal 

dos joelhos, foi utilizado o ângulo quadricipital (AQ) e a biofotogrametria digital dos MsIs. Para as análises 

comparativas, foram realizados o teste de homegeneidade de Shapiro-Wilk, o teste de Kruskal-Wallis e o 

teste de ANOVA – One Way. Quando detectado diferenças estatisticamente significativas na ANOVA – 

One Way, utilizou-se post hoc de Dunnet C. Adotou-se o nível de significância (α) de 5%. O processamento 

dos dados foi executado com o programa estatístico Statistical Package for Social Sciences for Windows 

(versão 18.0). Resultados: Na DMI, o GC teve 75% (n=6) dos membros afetados enquanto o GA 

apresentou 77,3% (n=17), porém este resultado não obteve resultado significativo visto que o valor de p foi 

maior que 5% (0,89). Já de acordo com as deformidades do joelho, o GC obteve 70% (n=14) de joelhos 

com algum desalinhamento enquanto o GA resultou em 94,4% (n=34), sendo este um resultado 

significativo, onde o valor de p foi menor do que 5% (0,01). Conclusão: O desalinhamento mostrou-se um 

fator importante no GA, merecendo atenção durante a reabilitação do paciente. No entanto, também deve-



se levar em consideração outros fatores como a funcionalidade e a qualidade de vida destes sujeitos. 
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INTRODUÇÃO: A reabilitação de pacientes após a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior 

(LCA) exige a obtenção de parâmetros clínicos para garantir a segurança do paciente no processo de retorno 

às suas atividades de vida diária (AVD’s). O desempenho muscular é um destes parametros, envolvendo, 

o nível de simetria e capacidade de gerar torque máximo. A avaliação do desempenho muscular é realizada 

através do dinamômetro isocinético, possibilitando a detecção precisa da simetria entre os membros em 

diferentes fases do tratamento. OBJETIVO: Verificar o desempenho muscular de pacientes submetidos a 

cirurgia e fisioterapia pós-operatória do LCA no momento da alta e identificar se estes estariam em 

condições clínicas adequadas para o retorno seguro às AVD’s. METODOLOGIA: Foi realizado um 

estudo transversal com 49 indivíduos de ambos os gêneros submetidos a cirurgia e fisioterapia pós-

operatória do LCA, dividindo-os em grupos com base no enxerto utilizado para o procedimento: Tendões 

flexores (TF), tendão patelar ipsilateral (TPI) e tendão patelar contralateral (TPC). Eram provenientes de 

diferentes serviços de reabilitação em Brasília/DF, com variadas ocupações e a faixa etária de 15 a 54 anos, 

com média de idade de 26,6 anos ± 8,3. Todos se encontravam em fase de alta do tratamento fisioterapêutico 

e foram encaminhados para realizar a avaliação isocinética dos movimentos de extensão e flexão 

concêntrica do joelho para as variáveis pico de torque e a relação isquiotibiais/quadríceps à 60º/s. Foram 

excluídos aqueles(as) que tiveram a reconstrução com outro tipo de enxerto e ou permaneceram em 

reabilitação pós-operatória por mais de 12 meses. Os procedimentos realizados foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB. RESULTADOS: Os 

resultados das avaliações demonstraram que, independente do grupo estudado, houve deficiência 

significativa (31,8%) no pico de torque do mecanismo extensor do joelho doador quando comparado ao 

membro sadio ou receptor, com menor comprometimento no grupo operado com enxerto dos TF (53,7%) 

P valor = 0,01. A relação I/Q apresentou-se desequilibrada quando comparados os membros sadio (ou 

doador) e operado, especialmente no grupo de pacientes em que foi utilizado o enxerto do grupo tendão 

patelar ipsilateral (20,8%). Não foi encontrada correlação entre o tempo de pós-operatório e o nível de 

desempenho muscular dos grupos estudados, P valor = 0,49. O grupo que apresentou maior nível de simetria 

entre os membros foi o tendão patelar contralateral, P valor = 0,37. CONCLUSÃO. Foi possível concluir 

que, independente do tipo de enxerto utilizado, os pacientes estudados apresentaram diminuição 



significativa do desempenho muscular para o movimento de extensão do joelho operado (ou doador). Desta 

forma, não obtiveram os resultados esperados para o devido retorno às atividades de vida diárias.  
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INTRODUÇÃO. A cirurgia de artroplastia de joelho cresce constantemente nas últimas décadas por ser 

uma das alternativas para o alívio da dor e recuperação funcional da articulação quando existe indicação, 

no entanto é um procedimento complexo e que está em constante evolução. Contraindicada para pacientes 

jovens ativos, é mais direcionado para pacientes com idade superior a 60 anos, todavia as indicações podem 

não respeitar o limite de idade em casos de artrose secundária. OBJETIVOS. Este estudo teve como 

objetivo geral descrever o perfil clínico de pacientes submetidos à artroplastia total de joelho (ATJ) e como 

objetivos específicos verificar o número de pacientes que realizaram o procedimento cirúrgico; tipo de 

internação; o período de internação; avaliar a influência da idade e do gênero na incidência de prótese de 

joelho. MÉTODOS. Estudo transversal, com abordagem quantitativa e avaliação retrospectiva de 

prontuários médicos de todas as artroplastias de joelho realizadas entre janeiro de 2009 e dezembro de 

2012, em hospital de referência do interior do estado do Rio Grande do Sul. Foram excluídos os pacientes 

com dados insuficientes nos prontuários e aqueles cujo prontuário não estava informatizado. As variáveis 

analisadas, foram: idade, gênero, tipo de internação, período de internação e o número de pacientes que 

realizaram a cirurgia. Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP da URI-Erechim sob o número 

23741513.3.0000.53.51. A análise de dados da pesquisa foi através do programa SPSS 2.2, utilizando 

desvio-padrão, média e correlação de dados (Pearson, p<0,05). RESULTADOS. Foram incluídos 556 

pacientes, sendo 388 (69,8%) do gênero feminino. A média de idade dos pacientes foi 67,2 ± 9,5 anos 

(mínima de 19 e máxima de 89 anos). Da internação, foram 348 pacientes atendidos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). A média de dias de internação da realização do procedimento cirúrgico foi de 6,1 ± 3,2 dias 

(mínimo 1 e máximo 50 dias). Não foi significativo a correlação das variáveis estudadas. CONCLUSÕES. 

Com este estudo conclui-se que os dados encontrados são semelhantes quando comparados com os achados 

bibliográficos recentes, o perfil dos pacientes que realizaram ATJ na sua maioria do sexo feminino, idosos, 

que ficam internados aproximadamente seis dias. 
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INTRODUÇÃO. A síndrome complexa dolorosa regional (SCDR), é uma condição clínica, de 

fisiopatologia obscura, associada a traumatismo e cirurgias, com sintomas sensoriais, vasosudomotores e 

motores (O’Connell et al, 2015; Cordon e Lamonica, 2002). O tratamento é multidisciplinar. Os recursos 

terapêuticos incluem terapia manual, cinesioterapia, hidroterapia e eletroterapia, mas com pouca evidência 

de que sejam eficazes (Forouzanfaret al, 2002; Kingery, 1997; Daly e Bialocerkowski, 2009; O’Connel, 

2015), já que condutas fisioterapêuticas são pouco descritas na literatura (Artioli et al, 2011). 

OBJETIVOS. Analisar a eficácia do tratamento fisioterapêutico de uma paciente com SDCR. 

MÉTODOS. Foram coletadas informações do prontuário de atendimento fisioterapêutico da paciente, que 

assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa. A paciente, 35 anos, relatou acidente automobilístico 5 meses antes do início da fisioterapia, com 

fratura na fíbula D. Ficou imobilizada por 7 dias, quando surgiram os sintomas da síndrome. A avaliação 

inicial mostrou dor, hiperestesia, edema, perda completa de amplitude de movimento (ADM) do joelho, 

hiperemia, alterações tróficas, aumento de temperatura, limitação das atividades funcionais e prejuízo no 

sono pela intensidade da dor. Realizou 30 sessões de fisioterapia alternando-se recursos 

eletrotermoterapêuticos (calor superficial pré-cinesioterapia ou ultrassom), cinesioterapêuticos (exercícios 

passivos e ativos livres para flexo-extensão de joelho e treino de marcha), hidroterapêuticos (exercícios 

ativos livres e relaxamento muscular), terapêuticos manuais (massagem clássica, pompagem e liberação 

miofascial). RESULTADOS. Observou-se melhoras no edema, trofismo da pele e sensibilidade, e ganho 

de 30° de flexão de joelho. Paciente relata bem-estar após as sessões, melhora do sono e melhor ADM 

dentro da piscina. A dor não se mostrou um bom parâmetro de avaliação, pois apresenta variação no quadro 

doloroso. CONCLUSÕES. O tratamento fisioterapêutico foi eficaz com relação ao edema e aspectos 

tróficos. A melhora de ADM foi pequena, porém significativa para a realização de suas atividades 

funcionais. A escala visual analógica (EVA) não se mostrou um bom instrumento para avaliação de dor 

neste caso, devido à sua grande oscilação de uma sessão para outra. No entanto, segundo dados da paciente, 

atualmente apresenta melhor qualidade de sono que estava prejudicado em função da dor. 
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INTRODUÇÃO. O principal mecanismo da entorse de tornozelo é a inversão, em que os ligamentos 

laterais podem ser lesados. Essa lesão causa dor, diminuição da mobilidade e da função do tornozelo, 

existem diversos tratamentos funcionais, um deles é a terapia manual, que habitualmente tem resultados 

rápidos e significativos O Conceito Mulligan é uma das terapias manuais em ascensão, que produz 

resultados imediatos na dor, na mobilidade e função prejudicadas pela lesão. Existem várias formas de se 

aplicar o Conceito Mulligan, dentre as técnicas, a de Mobilização com Movimento (MWM) é utilizada em 

articulações das extremidades, como o tornozelo. A técnica possibilita corrigir uma falha posicional da 

articulação, responsável por limitação dos movimentos fisiológicos, dor e déficit funcional. OBJETIVOS. 

Avaliar a efetividade da técnica de Mobilização com Movimento (MWM) do Conceito Mulligan na dor, 

limitação de movimento e restrição funcional de adultos ativos acometidos por entorse de tornozelo em 

inversão. MÉTODOS. Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo, com intervenção, aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (CEP-PUC Goiás), cuja coleta 

de dados foi realizada com 23 praticantes de atividade física incluindo homens e mulheres, acometidos por 

entorse de tornozelo em inversão. Estes foram submetidos à uma aplicação da técnica de MWM específica 

para este trauma, realizada pelo mesmo acadêmico de fisioterapia e avaliados por meio da Escala Visual 

Analógica (EVA), medida da dorsiflexão em Cadeia Cinética Fechada (CCF) e Questionário Foot and 

Ankle Outcome Score (FAOS). Foram aplicados testes e técnicas estatísticas não paramétricas (Wilcoxon). 

RESULTADOS. Na avaliação da intensidade de dor e da mobilidade da articulação do tornozelo observou-

se redução significativa logo após a mobilização (p<0,001), bem como 7 dias após a mesma (p<0,001). Na 

medida da dorsiflexão em CCF, houve aumento significativo logo após a mobilização (p<0,001), bem como 

7 dias após (p<0,001). Observou-se melhora considerável da capacidade funcional (p<0,001). 

CONCLUSÕES. A técnica de MWM do Conceito Mulligan promoveu redução da intensidade de dor, bem 

como, aumento da mobilidade e capacidade funcional do tornozelo dos voluntários. 
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INTRODUÇÃO. O pé é uma estrutura responsável pelas funções de equilíbrio, locomoção, absorção de 

impacto e suporte de sobrecarga, dentre estas funções, a absorção de impacto e o suporte da carga corporal 

acabam expondo o pé ao desenvolvimento da dor plantar. OBJETIVOS. Comparar o perfil funcional de 

uma paciente com fascíte com uma paciente saudável. DELINEAMENTO. Estudo observacional do tipo 

caso (P) controle (C) em uma participante saudável e uma paciente com diagnóstico clínico de fascíte 

plantar unilateral. MÉTODOS. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado pelas 

participantes na avaliação fisioterapêutica. A paciente foi diagnosticada devido à característica da dor e 

aplicação de testes clínicos de acordo com diretrizes institucionais. O exame clínico avaliou o limiar de dor 

à pressão (Algometria) e avaliação da funcionalidade dos membros inferiores (Lower Extremity Functional 

Scale – LEFS; pior valor = 0; melhor valor = 80). O padrão cinemático foi avaliado durante a marcha, 

analisado de forma tridimensional pelo software QUALISYS®. Foram avaliados os ângulos articulares 

máximos e no momento do toque do calcanhar no solo (TCS) de tornozelo, joelho e quadril. 

RESULTADOS. A paciente apresentou menor ângulo de flexão plantar no toque do calcanhar no solo (P 

= 4,78° / C = 7,46°), menor ângulo de flexão plantar máxima (P = 18,11° / C = 21,07°), menor dorsiflexão 

máxima (P = 1,74° / C = 12,05°), menor flexão de joelho no toque do calcanhar (P = 0,59° / C = 8,28°), 

menor flexão máxima de joelho (P = 30,09° / C = 46,31°), menor flexão de quadril no toque do calcanhar 

(P = 2,45° / C = 10,68°) e menor flexão máxima do quadril (P = 3,19° / C = 16,05°). A velocidade média 

da marcha da paciente foi maior que do controle (1,13m/s versus 1,05m/s), com menor cadência (105,26 

versus 113,21 passos/min). Na escala LEFS, a paciente obteve 50 pontos e no algômetro apresentou redução 

do limiar de dor nas regiões: Centro Inferior do Calcâneo (5,1 K/gf), Borda Lateral Interna do Calcâneo 

(3,7 Kg/f) e Centro da Planta do Pé (6,14 Kg/f). A participante controle obteve 80 pontos na LEFS e não 

apresentou sensibilidade à pressão na algometria. CONCLUSÕES: Foram observadas diversas diferenças 

na marcha, na funcionalidade e no limiar de dor à pressão de uma paciente com fascíte plantar. É necessário 

aumentar o número de participante a fim de confirmar os achados do presente estudo.  
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INTRODUÇÃO: As alterações estáticas posturais dos pés têm sido um tema discutido na ortopedia 

pediátrica. O pé plano com a presença do calcâneo valgo é causado por alterações congênitas da estrutura 

óssea levando a deformidades, sendo uma das morbidades mais frequentes do pé e que, pode gerar alteração 

da marcha. OBJETIVO: Analisar as características estruturais do arco plantar de crianças através do índice 

plantar em um comparativo com faixas etárias. METODOLOGIA: Pesquisa transversal e quantitativa, 

avaliando o arco plantar de crianças em 3 níveis etários. N = 97 crianças de 1 a 9 anos de idade dividindo-

as em 3 grupos, G1 (66 pés): de 1 a 3 anos; G2 (62 pés): 4 a 6 anos; G3 (66 pés): 7 a 9 anos; avaliados um 

total de 194 pés. O número de indivíduos dos sexos masculino (47) e feminino (50), foi dividido 

intencionalmente, visando distribuir amostra similar em cada grupo. Plantigrafia de ambos pés (plantígrafo 

Podaly®) foi realizada com as crianças descalças, na fase de estação de um passo, para firmar o índice 

plantar de cada voluntário. O índice plantar foi calculado (1) traçando uma linha tangente à borda medial 

do ante-pé e na região do calcanhar, (2) calcula-se o ponto médio dessa linha, (3) traça-se uma linha 

perpendicular que cruza a impressão plantar, (4) o mesmo procedimento foi repetido para o ponto de 

tangência do calcanhar. Assim obtida a medida da largura do apoio da região central ao pé (A) e da região 

do calcanhar (B), em centímetros. O índice do arco plantar (IP) foi obtido pela divisão do valor A pelo 

valor B (IP = A/B). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNESC e os pais ou responsáveis 

assinaram o TCLE. Os testes estatísticos tiveram significância de 0,05 e um IC de 95%. Para a verificação 

da distribuição das variáveis quantitativas, como índice plantar normal entre as faixas etárias, foi aplicado 

o teste de Shapiro-Wilk, para verificar a homogeneidade das variâncias foi utilizado o teste de Levene e 

comparando a média do índice plantar entre as faixas etárias foi realizado o teste Anova e em pares de 

grupo o teste de Tukey. RESULTADOS: Em relação à morfotipologia dos 194 pés avaliados, com o 

avanço progressivo da idade ocorreu um aumento do arco plantar, com diferença significativa (p<0,001) 

entre todas as faixas etárias quando comparadas entre si (G1=1,15±0,22 e IC 95% 1,10-1,21; G2=0,91±0,27 

e IC 95% 0,84-0,98; G3=0,71±0,24 e IC de 0,66-0,77). A faixa etária que apresentou média compatível 

com pé plano foi das idades entre 1 e 3 anos, G1. CONCLUSÃO: A partir deste estudo pode-se apurar que 

nesta amostra de 97 crianças, o arco longitudinal apresentou uma progressão de sua formação com o passar 

dos anos de desenvolvimento. Especificamente a partir dos 4 anos de idade observou-se o incremento do 

arco plantar. 
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INTRODUÇÃO. Palmilhas ortopédicas são dispositivos usados entre as superfícies plantares e os 

calçados, a fim de minimizar alterações já existentes, como a dor, fadiga e disfunção na marcha, melhorando 

a capacidade funcional do paciente. Essas órteses, quando indicadas para o tratamento do pé pronado, 

buscam a melhoria da distribuição de peso corporal, evitando a pronação excessiva do retropé, estimulando 

a formação do arco longitudinal plantar, redução do pico de pressão e distribuição da força de reação do 

solo por toda região plantar. OBJETIVOS. Avaliar os efeitos do uso de palmilha ortopédica em crianças 

com pé pronado por meio da avaliação da pressão plantar estática. MÉTODOS. Estudo com delineamento 

do tipo série de casos com amostra composta por 14 crianças eutróficas, de ambos os sexos, com média de 

idade de 9,0 ± 2,0 anos, com diagnóstico clínico de pé plano. Foram excluídas do estudo crianças com 

histórico de doenças ortopédicas ou neurológicas e com utilização prévia ou atual de calçados ou palmilhas 

ortopédicas. As crianças utilizaram durante 90 dias um par de palmilhas ortopédicas de Etileno Vinil 

Acetato, prescritas pelo fisioterapeuta e confeccionadas com sustentação do arco medial. A Avaliação da 

pressão plantar estática antes e após o uso de palmilha ortopédica foi realizada pelo sistema de 

baropodometria computadorizada. RESULTADOS. O teste de Wilcoxon demonstrou redução 

estatisticamente significativa das pressões plantares no primeiro (p=0,03) e quinto (p=0,01) metatarsos e 

na região do calcâneo (p=0,02) e alívio significativo da dor (p=0,01) nos pés após o uso de palmilha. 

CONCLUSÕES. O uso da palmilha durante 90 dias produziu redução estatística e clinicamente 

significativas da sintomatologia dolorosa nos pés e redução dos valores de pico de pressão plantar em todas 

as regiões dos pés de crianças com pé pronado.  
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INTRODUÇÃO. O alongamento é capaz de aumentar o comprimento dos tecidos moles e melhorar a 

flexibilidade. OBJETIVOS. Verificar qual dos alongamentos estudados, autogênico ou recíproco é mais 

eficaz no ganho da ADM em isquiotibiais. MÉTODOS. Estudo experimental, quantitativo e descritivo, 

com 30 voluntários jovens e sedentários, maiores de 18 anos. Para medir a flexibilidade utilizou-se o teste 

de alcançar no Banco de Wells. Após a mensuração, foi realizado o Alongamento Autogênico (AA) nos 15 

primeiros voluntários, escolhidos de forma aleatória. Foram posicionados em decúbito dorsal com faixas 

acima do joelho não testado e no quadril, para evitar compensação. O terapeuta realizou a flexão do quadril 

até a resistência isquiotibial, o voluntário realizou contração contra resistência do ombro por 10" e após 

relaxamento muscular o terapeuta exerceu força contra a resistência. O Alongamento Recíproco (AR) foi 

realizado com os outros 15 voluntários, elevando o membro em flexão de quadril até a 1a resistência 

muscular, foi solicitada a contração do quadríceps por 5" e o terapeuta exerceu uma força conjunta à 

contração do voluntario. Foram realizados 3 movimentos de contrair e relaxar com intervalos de 15". Foi 

realizada nova medida da flexibilidade no Banco de Wells. RESULTADOS. O teste qui-quadrado (χ2) de 

Person verificou a homogeneidade da amostra. O Test-t de Student verificou as diferenças entre as médias 

dos grupos. As análises e gráficos foram realizados com o pacote estatístico SPSS 22.0 (p<0,05). A amostra 

era homogênea em gênero (23 mulheres - 12 AA e 11 AR; 7 homens - 3 AA e 4 AR) e idade (AA - 7 ≤ 22 

anos e 8 ≥ 23 anos; AR - 6 ≤ 22 anos e 9 ≥ 23 anos). O grupo que realizou o AA teve média de 23,46±5,462 

antes e 31,13±4,983 depois; o grupo que realizou o AR obteve média de 24,06±4,148 cm antes e 

29,66±3,266 depois. A média inicial dos dois grupos foi parecida e após os alongamentos, observou-se 

maior ganho de flexibilidade com o AA, com ganho médio de 7,667±1,877 e p>0,002. CONCLUSÕES. 

Os alongamentos realizados foram eficazes no ganho da extensibilidade dos isquiotibiais. O alongamento 

autogênico obteve significativamente maior ganho que o recíproco.  

 


