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Heleodório H. dos Santos – PB/UFPB

Anamaria Siriani de Oliveira - SP/USP

Levy Santana – DF/ESCS

Aline Mizusaki Imoto – DF/ESCS

Karla Vilaça - DF/UCB
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Rita de Cássia Marqueti – DF/UnB

Gustavo de A. Carvalho - DF/UCB

Rodrigo Luiz Carregaro DF/UnB

Isabel de Camargo N. Sacco - SP/USP

Rodrigo Capatto PE/UEPE

João Paulo C. Matheus- DF/UnB

Osmair Gomes de Macedo DF/UnB

Josimari Melo de Santana SE/UFS

Thales Rezende de Souza - MG/UFMG

Juliana de Melo Ocarino - MG/UFMG

Wagner Rodrigues Martins DF/UnB

Presidente: Marcelo Faria Silva
Vice-Presidente: Allan Keyser de Souza Raimundo
Secretário Geral: Tiago Kiefer
1º Secretário: Willians Longen
2º Secretário: Bernardo Coutinho
1º Tesoureira: Clarice dos Santos Rocha
2º Tesoureiro: Paula Rezende Camargo

THE NEW AGENDA FOR PRIMARY CARE RESEARCH ON NECK PAIN: A
MODIFIED DELPHI STUDY
Autores
Priscilla Viana Da Silva (1), Leonardo Costa (1), Chris Maher (2), Steven Kamper (2) e
Lucíola da Cunha Menezes Costa (1).

Afiliação
(1) Universidade Cidade de São Paulo; (2) The George Institute for Global Health.
Background: Neck pain and back pain are the first cause of years lived with disability
according to Global Burden of the Disease. Neck pain field do not have studies focused
on identifying the gaps or the emerging, never or poorly addressed opportunities in this
field. Objective: To identify and rank the neck pain research priorities, building a new
agenda for primary care research on neck pain. Methods: A three round modifiedDelphi survey was conducted. 400 experts in the field of neck pain research were
identified thought search strategies at Expertscape and PubMed websites. The first
round aimed to identify what are the most important primary care relevant questions
that neck pain researchers should address. All responses were collated forming a list of
research priorities. This list of research priorities was classified and ranked during the
second and third rounds. The participants were also asked to identify which of the low
back priorities formulated in the X International Forum for Primary Care Research can
be also considered as neck pain research priority (Approval of the Ethics committee
number 1294787). Results: Total of 115 agreed to participate in this study. The top 5
research priorities were: 1) to identify effectiveness and cost-effectiveness of all
available treatments for neck pain; 2) to translate research evidence to clinical setting;
3) to identify the effectiveness of education and self-care in prevention and treatment of
neck pain; 4) to identify casual factors for the development of neck pain 5) to define the
natural course and prognostic factors for people with neck pain. The majority of the
participants also considered the low back pain research priorities as neck pain research
priorities, however the rank of importance of the items was considered different.
Discussion and conclusions: A new research priorities agenda was developed through a
consensus process from an active group of primary care-focused neck pain researchers.
This research priorities agenda can be used as a guide to researchers and funding
agencies to better conduct further research in the field of neck pain.
Key Words: Delphi technique, neck pain, research priorities, epidemiology.

PERFIL DOS PACIENTES DA UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL
Autores
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Afiliação
Fisioterapeuta residente da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – Hospital de Base
do Distrito Federal (HBDF) (1); Fisioterapeuta staff da Secretaria de Saúde do Distrito
Federal – Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) (2).
Introdução: Qualquer pessoa está sujeita a sofrer algum evento traumático no decorrer
da vida. Dentre eles destacam-se os acidentes, envolvendo motocicletas e carros, e as
quedas em idosos. Os eventos traumáticos são um grave problema de saúde pública,
visto que o (SUS) Sistema Único de Saúde gasta mais com traumas do que com
doenças. Objetivos: Traçar o perfil dos pacientes da Unidade de Traumatologia e
Ortopedia (UTO) do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e apontar as
características dos pacientes que usam o serviço. Metodologia: Trata-se de um estudo
observacional longitudinal prospectivo de 513 pacientes internados na UTO do HBDF,
no período de 01 de maio a 31 de outubro de 2016. Os dados foram coletados duas
vezes
ao
dia,
por
meio
do
prontuário
eletrônico:
http://trackcare.saude.df.gov.br/trackcare, e armazenados na planilha Microsoft Office
Excel 2010. Realizou-se análise descritiva dos dados através de porcentagem, média e
desvio padrão. Foram analisados os tipos de tratamento, tempo de internação, doenças
associadas, idade, gênero, índice socioeconômico, procedência, mecanismo de lesão,
diagnóstico clínico, número e área de segmentos afetados, tipo de atendimento, tempo
de espera para tratamento cirúrgico, necessidade de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), atendimento fisioterapêutico, doenças associadas e necessidade de traqueostomia
(TQT). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Fundação
de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, Brasília, DF, Brasil, com parecer de
número 1.560.012 e resolução 54073216.7.0000.5553. Resultados: A maioria dos
indivíduos eram jovens, homens, estavam empregados, eram de procedência do DF,
tiveram o maior mecanismo de lesão resultante de quedas, maior diagnóstico clínico
fraturas, tiveram atendimento eletivo, não necessitaram de UTI, precisaram de
tratamento cirúrgico, não foram atendidos pela fisioterapia, não precisaram de TQT,
apresentaram doenças cardiovasculares como destaque, tiveram um segmento afetado,
sendo a cintura pélvica e os membros inferiores os que predominaram. Conclusão: Este
perfil epidemiológico contribui para que os profissionais e gestores dessa unidade
reconheçam as desordens que acometem essa população e sua epidemiologia. Com a
finalidade de atuarem com direcionamento, proporcionando melhor atendimento, e
melhor qualidade de vida para a população estudada.
Palavras-Chave: Perfil de saúde, Traumatologia, Ortopedia

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO COM ÔMEGA-3 SOBRE O ESTRESSE
OXIDATIVO
EM
INDIVÍDUOS
SUBMETIDOS
À
INTERVENÇÃO
FISIOTERÁPICA PÓS-RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO
ANTERIOR: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO.
Autores
(1) Marlon Francys Vidmar, (2) Luciano Oliveira Siqueira, (3) César Antônio de
Quadros Martins, (4) Gilnei Lopes Pimentel, (5) Luis Henrique Telles da Rosa, (6)
Marcelo Faria Silva.
Afiliação
(1) Fisioterapeuta, Doutorando em Ciências da Saúde e Mestre em Ciências da
Reabilitação pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
(UFCSPA), Docente do Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai
(IDEAU), Getúlio Vargas/RS, Brasil, (2) Farmacêutico, Mestre em Bioquímica pela
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Doutor em Bioquímica pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Docente da Universidade de
Passo Fundo (UPF), Passo Fundo/RS, Brasil, (3) Médico Ortopedista, Mestre em
Ciências do Movimento Humano pela Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC), Instrutor de Residência Médica em Ortopedia e Trauma do Hospital
Ortopédico de Passo Fundo, Passo Fundo/RS, Brasil, (4) Fisioterapeuta, Mestre em
Ciências do Movimento Humano (UDESC), Docente da (UPF), Passo Fundo/RS,
Brasil, (5) Fisioterapeuta, Mestre em Saúde Pública pela Universidad Nacional der Sur
(UNS), Doutor em Gerontologia pela Pontífice Universidade Católica (PUC-RS),
Docente da UFCSPA, Porto Alegre/RS, Brasil, (6) Fisioterapeuta, Mestre e Doutor em
Ciências do Movimento Humano (UFRGS), Docente da UFCSPA, Porto Alegre/RS,
Brasil.
Introdução: As lesões do ligamento cruzado anterior (LCA) contribuem para a formação
de radicais livres de oxigênio que, em excesso, podem desencadear dano oxidativo na
articulação do joelho. Objetivos: Avaliar os efeitos da suplementação oral com ômega-3
sobre marcadores de estresse oxidativo em indivíduos submetidos à reconstrução do
LCA. Métodos: Este estudo é um ensaio clínico prospectivo, randomizado, controlado e
uni cego, aprovado pelo CEP/UFCSPA sob o parecer 075/05. A amostra foi composta
por 25 indivíduos submetidos à reconstrução do LCA, separados aleatoriamente em:
Grupo ômega-3 (GO), suplementado diariamente com 2g de ômega-3 durante 15 dias,
pósreconstrução do LCA; e Grupo controle (GC), não suplementado. Os indivíduos dos
dois grupos receberam o mesmo protocolo de intervenção fisioterápica nos primeiros 15
dias consecutivos após a cirurgia de reconstrução do LCA, com sessões diárias de 60
minutos. Foi realizada coleta de sangue e de líquido sinovial imediatamente antes do
procedimento cirúrgico e 15 dias pós-reconstrução do LCA. As análises bioquímicas
avaliaram os níveis de produtos de lipoperoxidação (MDA); atividade da catalase;
grupos sulfidrílicos totais e polifenóis. Os dados foram expressos em mediana
(p25;p75), média (desvio padrão) e frequência absoluta e relativa. Na análise inferencial
intragrupos foi utilizado o teste U de Wilcoxon e na inter-grupos o teste U de Mann-

Whitney, por meio do programa SPSS for Windows (versão 18.0). As diferenças foram
consideradas significativas quando p0,05. Resultados: Observou-se diminuição
significativa nos níveis de MDA no GO em comparação ao grupo GC (p<0,05), e da
mesma forma, que a atividade da enzima antioxidante catalase foi significativamente
menor no GO quando comparado ao GC (p<0,001). Também foram observados níveis
significativamente elevados de grupos -SH totais no plasma dos indivíduos
suplementados quando comparados aos do GC (p<0,001). Além disso, foram
observados níveis significativamente maiores de polifenóis (p<0,05) tanto no plasma
quanto no líquido sinovial dos indivíduos que receberam ômega-3 no período póscirúrgico comparado ao pré-cirúrgico. Conclusões: Baseado nos resultados deste estudo,
verificamos um efeito favorável da suplementação dietética com ômega-3 na modulação
dos marcadores de estresse oxidativo em indivíduos submetidos à reconstrução do LCA.
Prevenindo assim, os danos causados pelos radicais livres nas demais estruturas
próximas à articulação.

EFEITO DA BANDAGEM TERAPÊUTICA NA DOR E FUNCIONALIDADE EM
PACIENTES COM EPICONDILITE LATERAL
Autores
Flaviane dos Reis Ferreira (1), Geovane Elias Guidini Lima (2), Adelton Andrade
Barbosa (2) e Thiago Ferreira dos Anjos (2).
Afiliação
(1) Fisioterapeuta; (2) Docentes do curso de Fisioterapia da FUPAC - Fundação
Presidente Antônio Carlos - Faculdade de Ubá-MG
Introdução: A epicondilite lateral (EL) é considerada uma doença musculoesquelética
comum, dolorosa e debilitante, localizada na região do epicôndilo lateral. Objetivo:
Avaliar o efeito da bandagem terapêutica na intensidade dolorosa e funcionalidade em
pacientes com epicondilite lateral. Metodologia: Trata-se de um estudo experimental,
prospectivo e de abordagem quantitativa. Foram avaliadas 10 pacientes divididos
aleatoriamente em: Grupo A (GA, n=5) submetido somente à cinesioterapia e Grupo B
(GB, n=5) que, além da cinesioterapia, foram submetidos à aplicação da bandagem
terapêutica. Foram avaliadas pré e pós- tratamento a intensidade de dor (EVA) das
últimas 24 horas, ao repouso, durante a força de preensão e aos movimentos nas AVD
(Atividades da Vida Diária), além da funcionalidade utilizando os questionários DASH
(Disabilities Arm, Shoulder and Hand) e PRTEE (Patient-rated Tennis Elbow
Evaluation). Os protocolos contaram com dez atendimentos (5 semanas), sendo o
programa cinesioterapêutico consistindo de alongamento e fortalecimento excêntrico da
musculatura extensora do punho. No GB foi aplicada a bandagem terapêutica na
musculatura extensora, em formato de "I", da inserção para origem, iniciando a primeira
semana sem tensão e para cada semana um acréscimo de 10% da tensão até chegar em
40% na quinta semana. Para análise dos dados, utilizou-se Análise de Variância
(ANOVA) de duas vias com medidas repetidas, seguido do teste post hoc de Tukey para
comparação das medidas. Resultados: Não houve diferenças observadas de interação
Grupo x Tempo em nenhuma das variáveis, mas houve um efeito principal significativo
de tempo, apresentando menores intensidades de dor em repouso, nas últimas 24 horas,
durante a preensão e nas AVD, após as intervenções, independentemente do grupo.
Quanto as pontuações do questionário DASH e PRTEE foram analisadas, houve
reduções significativas (p<0,01) dos escores em ambos os grupos quando comparado
aos valores iniciais (pré-tratamento), porém nenhum dos dois grupos sobressaiu ao
outro. Conclusão: O uso da bandagem terapêutica não proveu vantagens na intensidade
de dor e funcionalidade em relação àqueles que foram submetidos apenas aos
alongamentos e exercícios excêntricos de extensores do punho em pacientes com
epicondilite lateral.
Palavras-chaves: Tendinite. Epicondilite lateral. Bandagem Terapêutica

CONFIABILIDADE DAS RESPOSTAS AO TESTE NEURODINÂMICO PARA O
MEMBRO SUPERIOR 1
Autores
Eduardo Linden Junior, Aline Basotti, Adrieli Fernandes de Jesus e Elias Cenci.
Afiliação
Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC).
Introdução: Testes neurodinâmicos para o membro superior, incluindo o teste
neurodinâmico para o membro superior 1 (TNMS1), têm sido usados para avaliar a
mecanossensibilidade do sistema nervoso periférico dos membros superiores. Contudo,
há poucos estudos que avaliaram a confiabilidade das respostas aos testes
neurodinâmicos, incluindo do TNMS1. Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar a
confiabilidade das respostas ao teste neurodinâmico para o membro superior 1.
Métodos: Foi realizada uma pesquisa quantitativa, analítica e transversal, com 30
indivíduos. Os critérios de inclusão foram indivíduos com TNMS1 positivos, com idade
entre 18 e 80 anos, que aceitaram participar da pesquisa mediante o preenchimento de
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão
foram diagnósticos de doenças no sistema nervoso central, doenças reumáticas, lesões
traumáticas da coluna cervical e membros superiores. A coleta dos dados foi realizada
por três examinadores sendo eles dois acadêmicos do último ano de graduação em
fisioterapia e um fisioterapeuta com experiência em terapia manual. Para avaliar a
confiabilidade intraexaminador e interexaminador, os indivíduos foram examinados em
dois momentos (dias) diferentes, com intervalo de no máximo 7 dias, de modo
individualizado, sendo os examinadores cegados quanto aos resultados para
comparação. Vale ressaltar que os indivíduos não estavam recebendo tratamento no
membro superior que apresentou TNMS1 positivo. A pesquisa foi realizada em
conformidade com a Resolução n. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e foi
aprovado pelo CEP da Universidade do Oeste de Santa Catarina, sob o parecer número
1.524.905. Resultados: A média de idade dos indivíduos foi de 43±14 anos. Boa
confiabilidade intraexaminador e interexaminador foi demonstrada. Os coeficientes de
correlação intraclasse (CCI) variaram entre 0,77 e 0,88 na avaliação intraexaminador e
entre 0,77 e 0,86 na avaliação interexaminador, sendo o CCI entre os três avaliadores
0,83. Conclusão: Os resultados do estudo permitem concluir que o TNMS1 tem boa
confiabilidade intraexaminador e interexaminador e é similar aos reportados em outros
estudos.
Palavras chaves:
neurodinâmico.
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PERFIL
EPIDEMIOLÓGICO
DAS
VÍTIMAS
MOTOCICLÍSTICOS NA CIDADE DE UBERABA – MG.

DE

ACIDENTES

Autores
SIMÃO, Amanda Santos (1) e GARAVELLO, Ivania (2).
Afiliação
(1) Discente em Fisioterapia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro; (2)
Docente do Departamento de Fisioterapia Aplicada da UFTM.
INTRODUÇÃO: Acidentes de trânsito têm sido considerados um importante problema
de saúde pública em vários países, inclusive no Brasil, sendo decorrente do crescente
uso dos veículos motorizados em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, foram
registradas em 2013 mais de 169,7 mil internações hospitalares devido acidentes no
trânsito, sendo as motocicletas responsáveis por 88 mil delas, apontando crescimento de
114% em cinco anos, e segundo Organização Mundial da Saúde ainda deveremos ter
1,9 milhão de mortes no trânsito em 2020 e 2,4 milhões em 2030. A Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia considera que em menos de 10 anos o acidente
de trânsito vitimará mais pessoas que o câncer e doenças cardiovasculares, tornando-se
causa mortis número 1 no mundo. OBJETIVO: Descrever o perfil das vítimas de
acidentes motociclísticos (AM) ocorridos em Uberaba/MG. METODOLOGIA: O
estudo é secundário, observacional, retrospectivo, descritivo com abordagem
quantitativa. A coleta dos dados foi realizada por meio da análise dos registros de defesa
social do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), com vítimas de ambos os sexos, de todas
as faixas etárias, no período de janeiro a dezembro de 2012. Aprovado pelo CEP,
CAAE - 53423116.0.0000.5154. RESULTADOS: Foram registrados pelo CBM 911
boletins de ocorrências, entre elas, 519 são do sexo masculino e 314 do sexo feminino.
A média de idade é de 29,46 anos sendo o mais novo com 1 ano e o mais velho 71 anos
de idade. Destas, 691 eram condutoras e 141 passageiras. Entre os condutores, 11
apresentavam sintomas de embriaguez. A maior parte dos acidentes ocorreu no sábado
(144), seguido de sexta-feira (136). O período do dia com maior ocorrência foi de 12:00
às 18:00 h (380 vítimas), com horário de pico entre 17:00 às 20:00 h (268) e 11:00 às
13:00 h (167). O elevado número de vítimas a partir da sexta-feira, com maior
concentração aos sábados está relacionado com o possível consumo de álcool, mais
frequentes nestes períodos. O mês com maior número de acidentes foi junho com 105
registros. CONCLUSÃO: O perfil das vítimas dos AM são homens, idade média de
29,46 anos de idade, sendo a maioria condutor. O maior número de acidentes ocorreu no
sábado, com pico de horário das 17:00 às 20:00h. Tais acidentes representam altas taxas
de morbimortalidade em adultos jovens do sexo masculino, no auge de suas capacidades
físicas e produtivas, podendo acarretar prejuízos econômicos consideráveis à nação.

TERAPIA DE FOTOBIOMODULAÇÃO ASSOCIADA AO EXERCÍCIO FÍSICO NO
ESTRESSE OXIDATIVO EM MODELO EXPERIMENTAL DE ARTRITE
REUMATOIDE INDUZIDA POR COLÁGENO
Autores
Solange Almeida dos Santos, Marcia Ataize dos Santos Vieira, Maíra Cecília Brandão
Simões, Andrey Jorge Serra, Ernesto Cesar Leal-Junior e Paulo de Tarso Camillo de
Carvalho.
Afiliação
Programa de Pós Graduação em Ciências da Reabilitação - Universidade Nove de Julho
– SP.
Introdução: A artrite reumatóide (AR) é uma doença inflamatória crônica redicivante
caracterizada por uma inflamação crônica e sistêmica. O estresse oxidativo tem sido
referido no envolvimento em várias condições de doenças, como artrite reumatóide
(AR). Estudos experimentais in vivo, utilizando a terapia de fotobiomodulação têm
demonstrado efeitos positivos na diminuição da peroxidação lipídica, e no aumento das
atividades antioxidantes. A prática regular de exercício físico também vem sendo
relatada como um tratamento benéfico capaz de diminuir os danos oxidativos. Objetivo:
Sendo assim, esta pesquisa tem por objetivo analisar os efeitos da terapia de
fotobiomodulação nas doses 2 joules e 4 joules associado ao exercício físico sobre
marcadores de estresse oxidativo em modelo experimental de artrite reumatóide.
Metodologia: Foram analisadas expressão proteica: superóxido dismutase (SOD); e
Glutationa Peroxidase (GPX) e Catalase (CAT), sobre as substâncias reativas ao ácido
tiobarbitúrico (TBARS). 24 ratos machos wistar divididos em 4 grupos foram
submetidos a um modelo de AR (CIA), 1ª imunização realizada na base da cauda nos
dias 0, 07, e após 28 dias foi administrada 3ª dose intra-articular em ambos joelhos dos
animais. Após última indução a terapia de fotobiomodulação foi iniciada
imediatamente, por via transcutânea em dois pontos: medial e lateral, as aplicações
seguintes aconteceram em dias alternados, totalizando 15 aplicações. O exercício na
esteira começou no dia subsequente a última indução e teve duração de 5 semanas.
Resultados: Como resultados obtivemos a diminuição da peroxidação lipídica e
aumento das atividades antioxidantes da SOD, GPX e CAT com exercício físico
associado a terapia de fotobiomodulação nas doses de 2 joules e 4 joules. Conclusão: O
exercício físico associado a terapia de fotobiomodulação diminui peroxidação lipídica e
aumenta atividades antioxidantes.
Palavras Chaves: Fotobiomodulação, Artrite reumatóide, Estresse oxidativo, Exercício
Físico, Expressão proteica

IMPACTOS DA INSTITUCIONALIZAÇÃO NAS HABILIDADES COGNITIVAS
DE IDOSOS ATRAVÉS DO MINI EXAME MENTAL
Autores
Thalita Rayane da Cunha, Cecília Magnabosco Melo e Welton Dias Barbosa Vilar
Afiliação
Faculdade Anhanguera de Anápolis
Introdução. O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) é a escala comumente utilizada
para a avaliação das habilidades cognitivas. Nas dimensões clinicas, bem como, nas
instituições de longa permanência, tem sido usado para detecção e acompanhamento da
evolução de alterações cognitivas, bem como para o monitoramento da eficácia e
efetividade do cuidado aos mesmos. O objetivos do presente estudo foi avaliar a função
cognitiva em um grupo de idosas institucionalizadas, no município de Anápolis,
associando-se a perda benigna relacionada a idade ou a um processo de demência.
Materiais e métodos. A pesquisa foi realizada na Instituição de Longa Permanência, no
município de Anápolis/GO após os pacientes assinarem os termos de consentimento
livre e esclarecido. Participaram do presente estudo 15 idosas as quais responderam
perguntas referentes a identificação, atenção e cálculo, memória e linguagem
encontrados no mini exame mental adaptado. Resultados. Os resultados representam as
médias de idade de 64, 22 (± 6,17) anos. Também observou-se que os idosos tiveram a
pontuação média no MEEM de 23,78 (DP=4,58). Em relação à memória de evocação
14,28% idosas repetiram corretamente as palavras, no teste de atenção e cálculo 14,28%
acertaram, os resultados referentes a identificação em relação a datas, bairro, cidade etc,
foram variados e 92,85% responderam de acordo o teste de linguagem. Além disso,
encontrou-se uma correlação positiva significativa, embora fraca, entre anos de
institucionalização e desempenho no MEEM (r=0,13, p<0,001). Conclusão. A avaliação
cognitiva é de grande importância para se diagnosticar um quadro de demência. Idosos
considerados saudáveis, com freqüência reclamam da perda de memória, porém
percebe-se que este esquecimento pode ocorrer em qualquer idade, não estando
associado a demência. Foi possível observar que as idosas em questão apresentam um
déficit cognitivo relacionado a idade. O mini exame mental não substitui uma detalhada
avaliação por apresentar aspectos superficiais da cognição.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO EFEITO ANALGÉSICO IMEDIATO DA
CORRENTE INTERFERENCIAL NA DOR LOMBAR
Autores
(1) Nicole Almeida, (1) Luís Henrique Paladini, (1) Fernanda Gaideski, (1) Madeline
Luiza Ferreira Pivovarsky, (2) Ana Carolina Brandt de Macedo e (2) Raciele I. Guarda
Korelo.
Afiliação
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Graduação em Fisioterapia, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do
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Introdução: Lombalgias são caracterizadas como quadros dolorosos nas regiões
lombares inferiores, lombossacrais ou sacroilíacas da coluna vertebral, as quais atingem
cerca 80% da população. Uma das formas de analgesia para esta dor é a utilização dos
recursos eletroterapêuticos, dentre eles a Corrente Interferencial. Objetivos: Avaliar
qualitativamente o efeito analgésico de duas formar de aplicação da corrente
interferencial (CI) na dor lombar crônica. Método: Este ensaio clínico, controlado
randomizado, foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Paraná (CAAE: 44642615.2.0000.010). Participaram 65
indivíduos com dor lombar crônica (>12 semanas), de origem mecânica, de ambos os
sexos, com idade média de 42,6±15,6 anos. Os participantes foram randomizados em 3
grupos: placebo (GP, n=16, estímulo elétrico desligado), corrente interferencial de alta
frequência (GT1, n=25, frequência média: 2000 Hz, AMF: 100Hz, F=0 Hz, nível
sensitivo) e corrente interferencial de baixa frequência (GT2, n=24, frequência média:
2000 Hz, AMF: 2Hz, F=0 Hz, nível motor). Todos os grupos foram submetidos a uma
única aplicação, durante 30 min, com 4 eletrodos posicionados de forma cruzada na
região lombar. Para avaliação dos resultados foram utilizados os questionários de
Incapacidade de Roland Morris (QIRM),de Dor Lombar de Oswestry (QLDO) e de dor
de McGILL (QDM), Os dados foram apresentados em média±desvio padrão e
submetidos à análise de esfericidade e homogeneidade de variância, por meio do teste
de Mauchly e Levene. Utilizou-se o teste de ANOVA mista com medidas repetidas e
contrastes planejados com design 3 (grupo de tratamento: controle vs. interferencial alta
vs. interferencial baixa) x2 (variáveis desfechos antes vs. depois da intervenção). O
nível de significância foi fixado em p<0,05. O tamanho do efeito foi determinado pelo
eta quadrado parcial(np²). Resultados: Encontrou-se diferença significativa no QIRM
entre o GP e os grupos de CI juntos (F(1,65)=9.749, p=0,003, np² =0.136). No QDLO
foi encontrada diferença somente quando comparado o GT1 (13,3±11,1%) porcentagem
final e desvio padrão%) e GT2 (11,6±12,7%), (F(1,65)=4.439, p=0.039, np² =0.067).
No QDM não foi encontrada diferença intragrupos e intergrupos. Conclusão: A CI
proporcionou redução na incapacidade funcional em pacientes com dor lombar
principalmente com a corrente de baixa frequência e reduziu o nível de disfunção
funcional independente da frequência utilizada.

INFLUÊNCIA DO ESTILO DE VIDA NO PERFIL PSICOMOTOR EM CRIANÇAS
DE 6 A 8 ANOS DE ESCOLA PÚBLICA E PRIVADA DE MINEIROS-GO
Autores
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Pereira Resende, Luciana Aparecida Guerra Silveirae Geyce Lorrana Parreira Neves
Teixeira
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Introdução: O desenvolvimento motor, cujo processo se inicia na concepção e continua
ao longo da vida, caracteriza-se por mudanças complexas e interligadas, das quais
participam todos os aspectos de crescimento e maturação dos sistemas orgânicos. O
estilo de vida é encontrado no processo do desenvolvimento da criança, englobando
atividades cotidianas, hábitos alimentares e rotina de vida da família, que pode
contribuir de forma positiva ou negativa. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a
influência do estilo de vida e o desempenho psicomotor das crianças na faixa etária de 6
a 8 anos de idade, que estejam matriculadas em escola pública e privada, na cidade de
Mineiros GO. Metodologia: Participaram do estudo 60 crianças, sendo 30 de escola
pública e 30 de escola privada, de 6 a 8 anos de idade. O instrumento utilizado para
avaliar praxia global, fina e lateralidade foi a Bateria Psicomotora (BPM) de Vitor da
Fonseca (1995). Para avaliar a influência do perfil psicomotor foi elaborado e aplicado
um questionário adaptado com questões objetivas sobre atividades complementares
desempenhadas dentro e fora da escola. Resultado: Os resultados encontrados revelam
que 90% das crianças apresentaram perfil eupráxico e 10% perfil hiperpráxico. Na
questão estilo de vida verificou-se que as atividades complementares jogar bola de
gude, levar lanche de casa e jogos individuais influenciaram o desenvolvimento
psicomotor das crianças. Também foram apresentados resultados satisfatórios na
atividade praticar esporte para as crianças de escola pública. Conclusão: Portanto
observou-se que o estilo de vida que as crianças levam pode influenciar de maneira
positiva no desenvolvimento motor.
Palavras-chave: Desenvolvimento motor, escolas, atividades complementares.

EQUILÍBRIO, MOBILIDADE E FORÇA FUNCIONAL DE MEMBROS
INFERIORES E SUPERIORES EM IDOSAS E SUA RELAÇÃO COM O NÍVEL DE
ATIVIDADE FÍSICA.
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Introdução: O envelhecimento provoca alterações no sistema locomotor podendo
comprometer o equilíbrio e a mobilidade, sendo que a prática de atividade física
objetiva minimizar esses efeitos. Objetivo: Avaliar o equilíbrio, mobilidade, força
funcional de membros superiores e inferiores em idosas e verificar a relação com o nível
de atividade física. Metodologia: Estudo quantitativo, descritivo e de corte transversal
com 25 idosas entre 60 e 76 anos, num município do Oeste Catarinense. Avaliou-se o
equilíbrio pela escala de equilíbrio de Berg (EEB), mobilidade pelo teste de levantar e
caminhar cronometrado (TUGT), força funcional de membros superiores (Arm Curl) e
membros inferiores (Chair Stand), bem como o nível de atividade física pelo
questionário internacional de atividade física (IPAQ). Os dados foram analisados por
meio de análise de variância (ANOVA), seguido do teste post hoc de Tuckey. A
pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética e pesquisa da instituição sob protocolo
número 366/12. Resultados: A média de idade das mulheres foi 65,32 (± 4,37) anos,
massa corporal 75,50 Kg (± 11,49), estatura 1,58m (± 0,05), IMC 30,19 Kg/m2 (±
5,84). 13 idosas foram classificadas como irregularmente ativas, seis ativas e seis
sedentárias. A média geral dos escores de EEB foi de 53,72 (±2,52); TUGT: 10,27
(±2,31); Arm Curl: 14,96 (±3,85); Chair Stand: 10,20 (±1,85). Quando comparadas as
médias das variáveis em relação ao nível de atividade física, houve diferença
estatisticamente significativa no equilíbrio (p=0,002), sendo que as idosas ativas
apresentaram melhor desempenho na EEB (54,67 ± 1,21), do que as irregularmente
ativas (54,46 ± 1,39) e as sedentárias (51,17 ± 3,76), sendo p= 0,014 e 0,026,
respectivamente e, na mobilidade pelo TUGT, houve diferença significativa entre os
grupos (p=0,011), sendo que as idosas irregularmente ativas obtiveram tempo de 9,15 (±
1,14) segundos enquanto as sedentárias fizeram em 12,77 (± 3,04) segundos (p= 0,002),
não havendo diferença significativa entre as ativas: 10,22 (± 1,56) segundos com as
sedentárias (p=0,061), nem com as irregularmente ativas (p=0,476). Conclusão: As
idosas apresentam boa mobilidade e equilíbrio e fraca força funcional de MMII. O nível

de atividade física influenciou positivamente no equilíbrio e, praticar atividade física de
alguma forma também afeta positivamente na mobilidade. São necessários novos
estudos com amostras maiores para analisar e comparar as variáveis estudadas.

MECHANICAL DIAGNOSIS AND THERAPY WAS SLIGHTLY MORE
EFFECTIVE THAN PLACEBO FOR PAIN, BUT NOT FOR DISABILITY IN
PATIENTS WITH CHRONIC NONSPECIFIC LOW BACK PAIN: A RANDOMIZED
PLACEBO CONTROLLED TRIAL
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Background: Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT) is one of the exercise
approaches recommended by low back pain guidelines. This method has never been
compared to a placebo treatment. Objective: This study investigated the efficacy of
MDT compared to placebo in patients with chronic non-specific low back pain.
Methods: This was a prospectively registered, 2-arm randomised placebo controlled
trial, with a blinded assessor. A total of 148 patients seeking care for chronic nonspecific low back pain were randomly allocated to either MDT (n=74) or placebo
(n=74). Patients from both groups received 10 treatment sessions over five weeks.
Patients from both groups also received an educational booklet. Clinical outcomes were
obtained at the end of treatment and 3, 6 and 12 months after randomisation. Primary
outcomes were pain intensity and disability at the end of treatment. We also conducted a
subgroup analysis to identify potential treatment effect modifiers that could predict a
better response to MDT treatment. The study was conducted in the outpatient physical
therapy clinic in São Paulo, Brazil. Results: The MDT group had greater improvements
in pain intensity at the end of treatment (mean difference (MD) -1.00, 95% CI -2.09 to 0.01) but not for disability (MD -0.84, 95% CI -2.62 to 0.93). We did not detect
between group differences for any secondary outcomes, nor were any treatment effect
modifiers identified. Patients did not report any adverse events. Conclusion: We found a
small and likely not clinically relevant difference in pain intensity favouring the MDT
method immediately at the end of treatment but not for disability. No other difference
was found for any of the primary or secondary outcomes at any follow-up times.
Keywords: Low back pain, McKenzie method, placebo method, exercise.
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Introdução: A cirurgia de artroplastia total de quadril (ATQ) visa promover alívio da
dor, melhora da imobilidade e da funcionalidade dos pacientes. Apesar de seu sucesso,
evidências apontam para a persistência de alterações plantares no período pósoperatório (PO). Objetivos: descrever e comparar o índice de arco plantar (IAP) de
indivíduos com ATQ (GATQ) e de indivíduos saudáveis (GC). Metodologia: estudo
descritivo e comparativo, no qual foram avaliados 22 indivíduos, entre 5 e 10 meses de
pós-operatório, no GATQ (12 homens, 10 mulheres) e 25 indivíduos hígidos, com idade
igual ou superior à 50 anos, no GC (11 homens, 14 mulheres). Os pacientes foram
avaliados após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (parecer nº 925.402/14). Os plantigramas
para a avaliação do IAP foram obtidos através de uma mensuração de maneira estática
através de uma plataforma de pressão, modelo FootWork Pro (Arkipelago, Brasil), e
após utilizou-se o software Image J® para obter o IAP a partir dos plantigramas
gerados pelos baropodômetro. O cálculo foi realizado através da fórmula de Cavanagh
and Rodgers. Para tratamento estatístico dos dados, foi utilizado o teste t Student para
comparação entre grupo e entre membros e o teste qui-quadrado para dados categóricos
com o software SPSS for Windows (20.0). Resultados: no GATQ, 16 (73%) pacientes
apresentaram próteses cimentadas e 6 (27%) hibridas. O GATQ apresentou média de
idade de 63,43 e o GC, de 59,45 anos. O IMC encontrado no GATQ foi de 30,58 ± 5,72,
e no GC, de 27,20 ± 2,62. No GATQ a média do IAP foi de 0,26±0,04, sendo 22
(53,66%) pés planos, 15 (36,59%) pés normais, 4 (9,75%) pés cavos e no GC a média
do IAP foi de 0,21±0,07, sendo 18 (36%) pés planos, 12 (24%) pés normais, 20 (40%)
pés cavos. Conclusão: Observou-se uma preponderância de pés planos no GATQ e pés
cavos no GC, o GATQ apresentou um IMC mais elevado em relação ao GC.

INFLUÊNCIA DA IDADE NA CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS
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Introdução: O processo natural do envelhecimento é acompanhado pela diminuição da
Capacidade Funcional (CF), a Fisioterapia Aquática é um recurso que tem sido muito
utilizado para diminuir estes efeitos. Objetivos: Verificar os efeitos de um programa de
Hidrocinesioterapia da Universidade Aberta a Terceira Idade (UNATI) na capacidade
funcional de idosos e se tais efeitos são influenciados pela idade dos sujeitos. Métodos:
Estudo quase experimental, descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, segundo o protocolo 968807/2015.
Participaram do estudo 29 idosas do programa de hidrocinesioterapia da UNATI (13
deles com menos de 65 anos, e 16 com mais de 65 anos), durante três meses, duas vezes
por semana, 50 minutos. A CF foi avaliada antes e após a realização do programa, por
meio do Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6), segundo recomendações da American
Thoracic Society (2002). A análise dos dados foi realizada com o SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) versão 22.0. Inicialmente foi utilizado o teste de
normalidade de Shapiro-Wilk e para a comparação dos dados o teste t Student para
amostras independentes. Foi adotado nível de significância de p <0,05. Resultados: A
média geral da CF obtida antes do programa foi de 379,62 m (±59,01), e após foi de
478,45 m (±61,79), com p= 0,000. Antes do programa de hidrocinesioterapia os idosos
abaixo de 65 anos caminharam uma média de 363,54 m (±59,28) e depois 493,15 m
(±77,63). Os idosos acima de 65 anos, antes dos exercícios, andaram uma média de
392,69 (±57,29) e após 466,50 (±44,33). A significância apresentada no antes foi p=
0,193, e depois foi p= 0,285. Conclusão: Houve melhora estatisticamente significante da
CF geral após o programa de hidrocinesioterapia, porém quando comparados os
resultados de forma estratificada por idade não houve diferença estatisticamente
relevante, ou seja, o programa melhora a CF tanto de idosos mais jovens (abaixo de 65
anos), quanto de idosos mais velhos (acima 65 anos).

EFEITOS DE EXERCÍCIOS DO MÉTODO PILATES EM PARÂMETROS
ANTROPOMÉTRICOS E HEMODINÂMICOS DE PORTADORES DE DOR
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Introdução: Exercícios do método Pilates têm sido utilizados como recurso para
modificar parâmetros antropométricos e hemodinâmicos, além de reduzir a intensidade
da dor lombar crônica inespecífica (DLCI). Objetivo: Avaliar o comportamento de
parâmetros antropométricos e hemodinâmicos, além da intensidade dolorosa em
indivíduos com DLCI submetidos a um protocolo de exercícios de Mat Pilates. Método:
Trata-se de um ensaio clínico randomizado registrado na International Clinical Trials
Registry Platform da Organização Mundial de Saúde (nº U1111-1165-7006) que segue
o checklist do Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT 2010). Foi
conduzido em concordância com a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde
sob CAAE 41157515.7.0000.5207. Participaram do estudo 36 indivíduos com DLCI,
ambos os sexos, 18 a 59 anos, que preencheram os seguintes critérios: ausência de
alterações estruturais dos membros inferiores e/ou coluna lombar; histórico negativo de
cirurgia em segmento vertebral; ausência de bandeiras vermelhas ou radiculopatias;
ausência de doença reumática ou incontinência urinária; não estar em gestação ou
período puerperal e não estar envolvido em outro programa de tratamento. Os
indivíduos foram alocados aleatoriamente em Grupo Controle (GC; n=17), tratado
através da Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) e Grupo de exercícios de
Pilates no solo (GP; n=19). Os desfechos primários foram os parâmetros
antropométricos, avaliados segundo padronização da International Society for the
Advancement of Kinanthropometry (ISAK); os secundários foram a dor, avaliada
através da Escala Analógica Visual (EAV), e os parâmetros hemodinâmicos como a
Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD) e Frequência
Cardíaca de Repouso (FCR). A avaliação e reavaliação ocorreram pré e pósintervenção, respectivamente. Foram 21 sessões de 60 minutos, 3 vezes por semana.
Resultados: Não houve diferença entre os grupos na análise comparativa dos dados
antropométricos (p<0,05). Houve redução da intensidade da DLCI tanto no GC quanto
no GP (p<0,001); e redução significativa da PAS (p=0,002) e da FCR (p=0,029) apenas
no GP. Conclusão: Tanto a TENS como os exercícios de Pilates no solo são eficazes na
redução da intensidade da DLCI em curto prazo. O protocolo de exercícios de Pilates
aplicado neste estudo não provocou alteração de parâmetros antropométricos, porém, foi
eficaz na redução dos níveis da PAS e na FCR em curto prazo.

ANALYSIS OF THE CONSTANT INCREASE OF CURRENT INTENSITY IN LOW
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Introduction: Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) is an important therapeutic
resource used in the rehabilitation in order to control pain, muscle reeducation and
muscle atrophy. The effectiveness of NMES for strength gains is related to the
interaction between the evoked torque and the level of percei-ved sensory discomfort.
Objectives: To measure the effects and behavior of medium frequency currents and low
frequency in terms of discomfort and evo-ked torque, with the constant increment of the
intensity. Methods: It was a cross-over experiment, triple blind, randomizing NMES
modalities. It was com-posed of twenty male, college students, physically active, aged
18 to 34. The Visual Analog Scale was used to measure discomfort, and was evaluated
at each increment of intensity (10 in 10mA) until the maximum discomfort tolera-ted.
Four currents were used: two medium frequency (Russian and Aussie) and two low
frequency (FES1 and FES2). It was performed a familiarization session. After 7 days,
the NMES protocol was started, each 7 days, 5 weeks in total. The research was
approved by the Ethical Committee on Human Re-search within the College of Health
Science, with protocol number 1.413.002, at the University of Brasília. We used
parametric tests given that data were normally distributed (Shapiro–Wilk test).
Repeated-measures analysis of vari-ance (ANOVA) was conducted for evoked torque
and discomfort. The Tukey post-hoc test was used. All analyses were carried out using
Statistic 7 software. Results: Differences between the evoked torque were observed in
the PC500 x Russian in 60% of the intensity (p=0,042), as PC 500 x PC 200 in 60%
(p<0,001), 80% (p<0,001) and 100% (p=0,017); PC200 x Aussie in 40% (p<0,001),
60% (p<0,001), 80% (p<0,001); Aussie x Russa in 40% (p=0,023) and 60% (p=0,012).
For VAS, differences were found between PC500 x Aussie in 40% of the intensity
(p<0,001); PC500 x PC200 in 80% (p=0,048) and be-tween Aussie and PC200 in 20%
(p=0,048), 40% (p=0,025) and 100% (p=0,057). Conclusion: Differences were found
amongst currents in terms of evoked torque and discomfort. Aussie and PC500
presented higher evoked torque, however the Aussie was the most uncomfortable
current. However, the most tolerated current with the gradual increment of intensity was
the PC200, but generated the lowest evoked torque.
Key-Words: Neuromuscular Electrical Stimulation, NMES, Quadriceps, evoked
Torque, Sensory Discomfort.

CONFIABILIDADE TESTE-RETESTE DA VERSÃO BRASILEIRA DO QUICKDASH EM PACIENTES COM DESORDENS DO MEMBRO SUPERIOR
Autores
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Introdução: Tradicionalmente, as avaliações clínicas são baseadas na coleta de dados
objetivos, entre os quais, os questionários de autorelato (Skirven et al., 2011), como o
Quick-DASH, um questionário específico e autoaplicável, que avalia o grau de sintoma
e disfunção de pacientes com várias desordens do membro superior (Beaton et al.,
2005). Objetivos: O Quick-DASH já é traduzido para o Brasil, porém não foi analisado
quanto à sua confiabilidade. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi conduzir a análise
da confiabilidade teste-reteste da versão brasileira do Quick-DASH. Metodologia:
Trata-se de um estudo quantitativo, observacional e prospectivo. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto, pelo parecer nº 1.076.569, em 21/05/2015. Cem pacientes (média de
idade: 44,7; ± 16,01) foram orientados a responder o Quick-DASH em duas
oportunidades, com intervalo de 42-72 horas. Os critérios de inclusão foram: pacientes
de ambos os sexos, idade maior ou igual a 18 anos, diagnóstico clínico e/ou disfunção
do membro superior devido a causas musculoesqueléticas, liberado para usar o membro
afetado há pelo menos uma semana após imobilização ou restrição ao uso devido a dor e
habilidade cognitiva para entender as instruções escritas. Os critérios de exclusão foram:
desordem neurológica do sistema nervoso central e deficiência visual. O Quick-DASH
consiste de 11 itens, divididos em sintomas e disfunção do membro superior. Análise
estatística foi realizada usando SPSS versão 20® para a determinação da confiabilidade
testereteste, por meio do coeficiente de correlação intraclasse (ICC). A interpretação do
valor do ICC foi realizada baseando-se na classificação de Fleiss et. al., 2013, na qual
um ICC menor que 0,40 é considerado uma pobre confiabilidade, entre 0,40 e 0,75
confiabilidade moderada, e acima de 0,75 confiabilidade excelente. O intervalo de
confiança (IC) foi de 95%. Resultados: Dos pacientes selecionados, apenas 79 (42
homens; 37 mulheres; média de idade 45,17, ± 16,03) completaram o Quick-DASH nas
duas oportunidades. O valor de ICC encontrado foi 0,89, indicando uma confiabilidade
excelente, conforme a classificação de Fleiss et. al., 2013. Conclusão: A versão
brasileira do Quick-DASH mostrou excelente confiabilidade para avaliar pacientes com
desordens do membro superior e pode ser considerada confiável para a amostra
estudada.

EFEITO PROTETOR DO TREINO DE NATAÇÃO APLICADO ANTERIORMENTE
À INDUÇÃO DO DIABETES MELLITUS TIPO 1 SOBRE OS PARÂMETROS
BIOMECÂNICOS DOS FÊMURES DE RATOS
Autores
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Cybelle da Silva Nery (1,3), Ana Cristina Falcão Esteves (1) e Silvia Regina Arruda de
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Graduação em Fisioterapia - UFPE; (3) Programa de Pós Graduação RENORBIO
Introdução: o Diabetes Mellitus (DM) promove alterações no tecido ósseo, as quais
podem ser atenuadas através do exercício físico, pois este é capaz de estimular a
osteogênese aumentando a densidade mineral óssea. Objetivo: avaliar o efeito do treino
de natação anterior à indução do DM sobre os parâmetros biomecânicos do fêmur.
Metodologia: Estudo experimental quantitativo. 60 ratos machos da linhagem Wistar,
sob condições padrões de biotério, foram divididos aos 8 dias de vida em: Grupo
Sedentário(GS) e Grupo Treinado(GT). O GT foi submetido a um protocolo de treino
de natação constituído de 8semanas, 5dias/semana, iniciando com 5minutos e
acrescentando 5minutos/dia até completar 30minutos. Após a 8° semana de treino(60
dias de vida), os animais foram induzidos ao DM e realocados em: Grupo Diabético
Sedentário(GDS), Grupo Controle Sedentário(GCS) e Grupo Diabético Treinado Préindução(GDTPI). A partir da constatação do DM os animais foram tratados com
insulina(2U.I.). A glicose e o peso corpóreo foram verificados semanalmente. Aos 120
dias de vida, os animais foram eutanasiados e os fêmures coletados, para realização de
ensaio biomecânico e avaliação dos seguintes parâmetros: tensão máxima, força
máxima, deformação máxima e módulo elástico. O estudo foi aprovado pelo comitê de
ética em experimentação animal e esteve de acordo com o Guide for the Care and Use
of Laboratory Animal (2014). Resultados: O valor do peso corporal do GT foi menor
comparado ao GS na primeira e última semana de treino(p=0,000; p=0,000). Duas
semanas após a indução e ao fim do experimento, o GD (p=0,000) e o GDTPI(p=0,000)
apresentaram menor peso corporal comparado ao GCS, porém não foi observada
diferença entre GDS e o GDTPI. Os índices glicêmicos mostraram-se maiores no GDS
e GDTPI quando comparados ao GCS e menores no GDTPI quando comparados ao
GDS, a partir do 3º dia pós-indução até o final do experimento (p<0,05). O GCS
apresentou
maior
tensão
máxima(p=0,000),
força
máxima(p=0,000)
e
móduloelástico(p=0,13) comparado ao GDS e maior tensão máxima comparado ao
GDTPI(p=0,003). O GDS obteve menor força máxima comparado ao GDTPI(p=0,11);
quanto a deformação máxima, não houve diferença entre os grupos. Conclusão: O
exercício aplicado precocemente e anteriormente à indução do diabetes não conseguiu
atenuar a perda de peso corporal porém, foi capaz de reduzir os índices glicêmicos e

aumentar a força máxima do osso, caracterizando uma atenuação do déficit ósseo
promovido pelo DM.

MALFORMAÇÃO COSTAL ASSOCIADA À ESCOLIOSE TORACOLOMBAR EM
ADOLESCENTE
Autores
Jalsi Tacon Arruda, Julio Cesar Caldas Pinheiro, Ubiratan Maia Rodrigues de
Vasconcelo, Rafael Ferraz Araujo, Carolina Rodrigues de Mendonça e Nilza
Nascimento Guimarães.
Afiliação
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil; Especialista em Anatomia
Humana pelo Centro de Estudos em Enfermagem e Nutrição (CEEN), Goiânia, GO,
Brasil; Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC, Goiânia, GO, Brasil
INTRODUÇÃO: A escoliose congênita associada à malformação costal é bem
conhecida. Porém não existe na literatura relatos de escoliose idiopática associada à
fusão dos arcos costais. OBJETIVO: Relatar um caso de escoliose idiopática com a
fusão do 1º e 2º arcos costais em paciente do sexo feminino e as modificações da
deformidade por escoliose em decorrência do tratamento com colete de Milwaukee.
MÉTODOS: Trata-se de um relato de caso de uma paciente de 13 anos, do sexo
feminino, com queixa de dor em coluna lombar e dorsal, com irradiação para membros
inferiores e piora ao esforço físico. A análise foi realizada do ponto de vista
morfológico, clínico e por exames complementares. Foram avaliadas radiografias e
tomografias obtidas desde a primeira consulta, em 2012, e durante o período em que a
mesma foi acompanhada em uma clínica particular, até a estabilização do quadro em
2014. A avaliação radiográfica foi feita pela técnica de Cobb, por meio de radiografias
em incidências anteroposterior e perfil, acima e a partir da primeira vértebra sacral.
Além disso, foi feita a análise do potencial de crescimento ósseo pelo método de Risser.
Foi indicado o colete de Milwaukee e acompanhamento semestral, em que foram
realizados novamente exames clínicos e radiográficos. RESULTADOS: A evolução foi
favorável com uso de colete de Milwaukee e houve melhora do quadro clínico após
maturidade esquelética, sendo que o ângulo de curvatura lateral, aferido pelo método de
Cobb, inicialmente de 20 graus, reduziu e se estabilizou em 09 graus, sendo que esta
medida se mantém atualmente. Pela análise realizada houve uma concomitância de
patologias, sendo que a fusão de arcos costais não influenciou na deformidade da
coluna, uma vez que a mesma regrediu com o tratamento clínico. CONCLUSÃO: Esta
evolução nos leva a concluir que a escoliose idiopática da adolescente deve ser
imputada como a única responsável pelo quadro clínico da paciente e que a fusão dos
arcos costais não interfere na biomecânica da coluna vertebral.
Palavras-chave: Fusão de arcos costais; Adolescente; Escoliose.

PRINCIPAIS AFECÇÕES DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO
CONJUNTIVO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL
Autores
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INTRODUÇÃO: As fases da infância e adolescência correspondem a ciclos
importantes, devido às diversas alterações que ocorrem no corpo humano. O
acometimento de doenças ortopédicas, tanto no sistema osteomuscular quanto
conjuntivo, podem trazer diversas consequências para esses indivíduos, prejudicando o
desenvolvimento e crescimento de suas estruturas e muitas vezes gerando alguma
limitação física. OBJETIVO: Identificar as principais afecções do sistema
osteomuscular e do tecido conjuntivo, em crianças e adolescentes brasileiros.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo transversal, utilizando os dados do
Sistema de Informações Hospitalares (SIH), disponíveis no Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no período de janeiro de 2012 a
dezembro de 2016. Foram coletados dados de morbidade geral, por local de internação
no país, por região e unidade de federação. A faixa etária foi de 0 a 19 anos de idade e o
CID-10 selecionado para o Capítulo XIII (M00-M99) que trata das doenças do sistema
osteomuscular e do tecido conjuntivo. RESULTADOS: Foram registrados 132.575
internações nos últimos 5 anos e 2013 foi o ano com o maior número de ocorrências,
27.307 casos. Dentre as doenças osteomusculares 30.873 foram de outros transtornos
articulares (23%), seguida pelos transtornos do tecido mole com 21.315 (16%) e a
artrite reumatoide e outras poliartropatias inflamatórias, totalizaram 14.524 (11%) das
internações no Brasil. As faixas etárias mais acometidas foram: de 15 a 19 anos de idade
(35%), seguida de 10 a 14 anos (30%). A raça com maior incidência foi à branca
(41.019). A região no Brasil com o maior número de internações foi a Região Sudeste
(40%), seguida do Nordeste (25%) e o estado com maior número de casos foi São
Paulo, com 26.126. O sexo masculino é mais acometido do que o feminino, sendo
responsável por aproximadamente 60% dos casos de internações. CONCLUSÃO: Nas
afecções osteomusculares e conjuntivas, os transtornos articulares e dos tecidos moles
foram responsáveis por mais internações, principalmente em adolescentes do sexo
masculino. Considerando que esses transtornos podem comprometer a integridade física
dessa população, os dados podem sinalizar a necessidade de serviços de reabilitação. E
a fisioterapia traumato-ortopédica, por meio de suas técnicas e recursos, pode contribuir
para prevenir deformidades e tratar as possíveis sequelas, minimizando essas
consequências.
Palavras-chave: Epidemiologia; afecções osteomusculares; crianças e adolescentes;
outros.

AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DO TESTE DE
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Introdução: Na unidade de terapia intensiva (UTI), uma das principais complicações
associadas à restrição ao leito é a polineuromiopatia da doença crítica. Classicamente,
esta doença é diagnosticada pela presença de desordens eletrofisiológicas
neuromusculares (DEN). As DEN podem ser detectadas não invasivamente pelo teste de
eletrodiagnóstico de estímulo (TEDE). Este teste apresenta uma sensibilidade que varia
de 88 a 100% para detectar DEN quando comparado à eletromiografia com agulha.
Entretanto, até o presente momento não encontramos estudos avaliando a confiabilidade
e reprodutibilidade do TEDE. Objetivo: Avaliar a confiabilidade e a reprodutibilidade
intra e interexaminador do TEDE em pacientes criticamente enfermos. Método: Nós
realizamos um estudo observacional de corte transversal. Foram selecionados pacientes
internados na UTI com idade 18 anos, em ventilação mecânica e sedados. Este estudo
foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da FEPECS sob o n° 1107517. O TEDE
foi realizado por dois examinadores aleatorizados para o início do exame e cegados para
os ajustes dos parâmetros. O teste foi conduzido no músculo tibial anterior devido a
maior incidência das DEN no nervo fibular. A confiabilidade do TEDE foi mensurada
pelos valores absolutos de cronaxia. A reprodutibilidade foi estabelecida pela a presença
ou não de DEN. As DEN foram consideradas quando cronaxia 1000 s. A análise
estatística foi realizada por meio do coeficiente de correlação intraclasse (ICC) e do
Kappa para avaliação da confiabilidade e reprodutibilidade, respectivamente.
Resultados: Nós realizamos 480 testes em 30 pacientes. A avaliação da confiabilidade
intra examinador apresentou ICC excelente para ambos examinadores: A, (0,87; p <
0,05) e B, (0,89; p < 0,05). A avaliação da confiabilidade interexaminador apresentou
ICC muito bom (0,62; p < 0,05). A reprodutibilidade intra examinador apresentou
Kappa moderado para ambos examinadores: A ( 0,51; p < 0,05) e B (0,54; p < 0,05). A
avaliação interexaminador apresentou moderada reprodutibilidade Kappa (0,43; p <
0,05). Conclusão: Nós demonstramos que o TEDE apresenta excelente confiabilidade e

moderada reprodutibilidade intra examinador. Além disso, demonstramos um
confiabilidade muito boa e uma moderada reprodutibilidade interexaminador.
Palavras-Chave: cronaxia, estudos de avaliação, polineuropatias.

FOTOTERAPIA NO CONTROLE DA ATIVIDADE DA CREATINA QUINASE
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Introdução: O uso da fototerapia como técnica de recuperação pós-exercício tem
aumentado nos últimos anos. Recentes estudos têm reportado efeitos positivos para a
dor muscular, melhora da resposta à fadiga e da performance e controle da concentração
de lactato sanguíneo. Entretanto, até o momento não há revisão sistemática com metaanálise que aborde os efeitos da fototerapia considerando diferentes fontes de luz no
controle da atividade da creatina quinase. Objetivo: Determinar a eficácia da fototerapia
(low-level laser therapy – LLLT e light emitting diode therapy – LEDT) no controle da
atividade da creatina quinase pós-exercício. Métodos: Trata-se de uma revisão
sistemática com meta-análise. As bases de dados PubMed/MEDLINE, EMBASE,
SPORTDiscus, PEDro e CENTRAL foram pesquisadas desde os registros mais antigos
até outubro de 2016. Apenas ensaios clínicos randomizados que compararam os efeitos
da fototerapia com a condição controle foram incluídos. Os dados foram agrupados em
meta-análise e descritos em diferença média padronizada (standardized mean difference
- SMD) com intervalo de confiança de 95% utilizando o modelo random-effects. A
qualidade da evidência foi avaliada pelo sistema GRADE e o tamanho de efeito (effect
size - ES) foi interpretado como 0,2 representando um efeito pequeno, 0,5 um efeito
moderado e 0,8 um efeito grande. Resultados: 14 estudos publicados entre os anos de
2009 e 2016 foram incluídos para revisão e meta-análise com um total de 338
participantes saudáveis do sexo masculino com diferentes níveis de atividade física. A
intervenções apresentaram variações quanto a fonte de luz, no qual oito estudos
utilizaram a LLLT, quatro a LEDT e dois utilizaram sua combinação. Os estudos
apresentam ainda preferência pela aplicação antes do exercício (10 estudos), entretanto
três estudos aplicaram após e um durante o exercício. Os resultados da análise geral
demonstraram uma evidência de qualidade moderada (GRADE classificação) e a metaanálise demonstrou que a fototerapia foi significantemente superior no controle da
atividade da creatina quinase pós-exercício (14 estudos, n=338; SMD=0.77, 95% CI
[0.32, 1.22]; p=0.0007; I²=72%; ES: moderado). Conclusão: As evidências disponíveis
sugerem que a fototerapia apresenta efeitos benéficos no controle da atividade da
creatina quinase, fornecendo qualidade moderada de evidência.
Palavras-chave: fototerapia, recuperação da função fisiológica, desempenho atlético;
creatina quinase.
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Introdução: A lombalgia é considerada a primeira causa de afastamento de atividades
laborais. E, devido a força exigida no trabalho, os profissionais de enfermagem quando
comparados aos demais profissionais de saúde, representam uma das classes mais
expostas a riscos para ocorrência de lombalgia. Diante do exposto, faz-se necessário
avaliar a dor lombar e os fatores relacionados em profissionais de enfermagem.
Objetivo: Verificar a prevalência de dor lombar e fatores relacionados em profissionais
de enfermagem do Hospital Regional Antônio Dias (FHEMIG) em Patos de Minas.
Metodologia: O estudo caracterizou-se como observacional, transversal, descritivo, de
abordagem quantitativa e sua amostra foi composta por 15 profissionais de
enfermagem. A coleta de dados foi realizada no período de março a abril de 2017. As
variáveis selecionadas foram sexo, idade, índice de massa corporal, nível de atividade
física (Questionário Internacional de Atividade Física - versão curta) e presença de dor
lombar (Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares). O estudo foi previamente
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário de Patos de Minas
sob o número de aprovação no 1.956.489. A análise estatística ocorreu de forma
descritiva e os dados foram organizados e computados por meio do software SPSS,
versão 20.0, a fim de determinar a distribuição das variáveis em médias, frequências e
desvio-padrão. Resultados: A idade média dos profissionais foi de 40,53 ± 9,49 anos,
sendo 86,7% do sexo feminino e 13,3% do sexo masculino. Em relação ao índice de
massa corporal, 33,3% dos profissionais foram classificados com obesidade, 46,7% com
sobrepeso e apenas 20% com eutrofia. Verificou-se que 73,3% dos profissionais
apresentavam dor lombar e destes, 63,4% foram considerados insuficientemente ativos.
Conclusão: A maioria dos profissionais de enfermagem eram mulheres, que
encontravam-se acima do peso, com presença de dor lombar e consideradas
insuficientemente ativas, o que demonstra a necessidade de criação de estratégias
voltadas para prevenção dos fatores que podem agravar esta disfunção.

FORÇA DE PREENSÃO PALMAR EM PORTADORES DE DIABETES MELLITUS
Autores
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Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é um grupo de doenças metabólicas que
apresenta como fatores limitantes as desordens musculoesqueléticas. A força de
preensão palmar (FPP) é considerada como indicador da força total do corpo e fatores
como gênero, idade, dominância, posicionamento do corpo, características
antropométricas podem dificultar o estabelecimento de valores normativos. Objetivos:
Mensurar a força de preensão palmar (FPP) e correlacioná-la com idade, gênero e índice
de Massa Corporal (IMC) em portadores de DM. Metodologia: Trata-se de um estudo
descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, com 52 indivíduos (26 portadores de
DM e 26 controles), pareados por idade e gênero, recrutados em uma Unidade Básica de
Saúde de um município do sudoeste de Goiás. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética de uma instituição federal, parecer 666.331. O perfil sociodemográfico englobou a
idade e o gênero. A FPP foi mensurada com um dinamômetro hidráulico de mão,
SAEHAN, na posição 2, conforme orientações da Sociedade Americana de Terapeutas
da Mão. Foram registradas três medidas lado direito e esquerdo, a média das medidas e
o lado dominante. Para avaliação do peso e altura utilizou-se uma balança
antropométrica. Resultados: As médias de idade e altura foram similares nos grupos,
não demonstrando diferença estatística (X=61 anos, X=1,62 metros, respectivamente;
p=1,00). Entretanto, o peso foi maior no grupo DM (x=78,96 kg) quando comparado
aos controles (X=71,90 kg) demonstrando diferença significativa (p=0,01), bem como o
IMC (DM: X=29,93; Controles: X=27;39; p=0,04). O lado direito predominou nos
grupos demonstrando diferença significativa (p=0,03). A FPP no grupo DM
demonstraram valores inferiores, porém não observou-se diferença significativa entre os
grupos para as medidas. Nota-se predomínio FPP no gênero masculino nos grupos. Não
foi observado significância nas médias gerais (direito e esquerdo). Houve correlação
significativa entre a FPP (direita e esquerda) e o gênero em ambos os grupos (p<0,001,
respectivamente). Conclusões: Os indivíduos diabéticos são capazes de produzir FPP
com magnitude similar aos indivíduos controles. A avaliação da FPP é importante para
estabelecer um índice objetivo da integridade funcional dos membros superiores, servir
de parâmetro para a avaliação da força muscular geral, servir como base de diagnóstico
diferencial ou para acompanhamento da evolução de complicações.

O TORQUE GERADO PELOS MÚSCULOS ABDUTORES E ADUTORES DO
QUADRIL NÃO ESTÁ ASSOCIADO COM O GRAU DE VALGO DINÂMICO.
Autores
ANDRÉ SERRA BLEY, VERÔNICA MIYAHARA OLDANI e RHENAN AUGUSTO
MAMONI.
Afiliação
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO.
INTRODUÇÃO: Muitos estudos têm relacionado a presença do valgo dinâmico com
diversas lesões musculoesqueléticas do quadril, joelho e tornozelo. A fraqueza dos
abdutores do quadril é um dos principais fatores ligados a este mau alinhamento
dinâmico do membro inferior. OBJETIVO: Investigar a associação do valgo dinâmico
com o torque excêntrico máximo dos abdutores e adutores do quadril de mulheres
assintomáticas. Foi hipotetizado que o menor torque abdutor ou um maior torque adutor
do quadril poderiam estar relacionados com maiores valores de projeção medial do
joelho durante as tarefas analisadas. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo
transversal, aprovado pelo comitê de ética da instituição (parecer 1.764.655/2016).
Trinta mulheres saudáveis foram submetidas a avaliação, bilateral, do ângulo de
projeção medial do joelho e do torque máximo isocinético excêntrico dos abdutores e
adutores do quadril. As voluntárias foram filmadas durante a aterrissagem de um salto
vertical máximo e no teste de step down lateral. Em seguida, o torque excêntrico
abdutor e adutor foram avaliados no dinamômetro isocinético da marca Cybex. O
software editor de vídeo Kinovea foi utilizado para desentrelaçar a filmagem e utilizar o
frame de maior valor para a projeção medial do joelho indicando uma maior quantidade
de valgo dinâmico apresentado nas tarefas. Os dados foram analisados através dos testes
de correlação de Pearson e Spearman, sendo considerado como significante P<0,05.
RESULTADOS: Os momentos excêntricos máximos dos abdutores e adutores do
quadril dos lados dominante e não dominante não apresentaram associação com os
valores de projeção medial do joelho durante o teste de step down lateral e aterrissagem
de um salto vertical (P>0,05). CONCLUSÃO: A torque dos abdutores e adutores do
quadril não deve ser associado com a gravidade do mau alinhamento dinâmico do
membro inferior durante tarefas voltadas para a avaliação do valgo dinâmico em
mulheres saudáveis. Então, além da força muscular, outros fatores podem estar
relacionados ao mau alinhamento biomecânico do membro inferior. Dessa forma, estes
resultados podem ajudar na elaboração de programas de prevenção de lesões que não
sejam apenas voltados para diminuir o grau de valgo dinâmico baseado apenas no
fortalecimento e equilíbrio muscular entre abdutores e adutores do quadril.

MECANISMOS E TIPOS DE LESÕES CAUSADAS EM JOGADORES DE
FUTEBOL AMERICANO DA CIDADE DE CURITIBA E REGIÃO
METROPOLITANA
Autores
Jessica Hosana de Paula, Breno Monte Serrat de Moura, Helena Holtz Spina
Ariani Cavazzani Szkudlarek, Anna Raquel Silveira Gomes e Ana Carolina Brandt de
Macedo.
Afiliação
Universidade Federal do Paraná.
INTRODUÇÃO: O futebol americano é um esporte de contato que em geral está
associado a alta incidência de lesões, podendo ser causadas por fatores intrínsecos e/ou
extrínsecos. OBJETIVO: Analisar os tipos e os mecanismos de lesões
musculoesqueléticas por posição do jogador e analisar os distúrbios osteomusculares de
jogadores de futebol americano de Curitiba e região metropolitana. MÉTODOS: Foram
incluídos no estudo 114 atletas de quatro times de futebol americano amador, que
responderam questionário semi-estruturado relativo à prática do futebol americano e às
características das lesões ocasionadas por este esporte. Foi também aplicado o
Questionário Nórdico de Distúrbios Osteomusculares. Realizou-se análise descritiva dos
dados por meio de média±desvio padrão, frequência absoluta e relativa. Para verificar as
relações utilizou-se o teste qui-quadrado (p<0,05). RESULTADOS: O principal tipo de
lesão reportado foi a lesão muscular (21,7%), na posição de Quarterback e Defensive
Back. Na posição Defensive Back o principal mecanismo de lesão foi a realização do
tackle (33,4%) e na posição quarterback foi o recebimento do tackle (34,8%). Em
relação ao questionário Nórdico, nos últimos 12 meses o ombro (53,5%) foi a região
com maior prevalência de dor/ formigamento seguida do joelho (40,4%). Ainda, os
jogadores reportaram ter procurado por um profissional da saúde, devido aos distúrbios
osteomusculares em joelho, a mesma região que os impediu a prática de atividades
domésticas, de trabalho e de lazer nos últimos 12 meses. Ainda, nos últimos 7 dias, a
região corporal com maior incidência de problema relatado foi o joelho.
CONCLUSÃO: O tipo de lesão mais prevalente foi a lesão uscular, causada
principalmente nos jogadores das posições Defensive Back, devido a realização de
tackle. Sintomas musculoesqueléticos em ombro e joelhos impediram atividades e
levaram a procura de profissional da saúde.

ASSOCIAÇÃO DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS E DEGENERAÇÃO DO
DISCO INTERVERTEBRAL: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
Autores
Gisele Silva Delfino, Jefferson Carvalho da Silva, Nara Lígia Leão Casa e Adroado José
Casa Junior
Afiliação
Universidade Salgado de Oliveira - Campus Goiânia; Universidade Federal de Goiás;
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Introdução: Uma série de estudos tem sido conduzidos para associar os polimorfismos
genéticos como uma das causas da degeneração do disco intervertebral, sendo as causas
ambientais e biomecânicas não podem ser esquecidas. Entretanto, a compreensão da
causa genética irá fornecer mais subsídios ao fisioterapeuta atuar de maneira preventiva.
Objetivo: descrever a influência dos fatores genéticos na instalação da degeneração
discal por meio de uma revisão sistemática da literatura. Métodos: foi realizado um
levantamento literário abrangente para identificar estudos relevantes associando os
polimorfismos genéticos como uma das causas para a instalação da degeneração do
disco intervertebral. Esse levantamento foi realizado em bases de dados eletrônicas
(PubMed, Scielo e Lilacs). publicados no período de 2008 a 2017. Foram incluídos os
artigos que relacionavam a predisposição genética, degeneração discal e a hérnia de
disco, os que citavam os polimorfismos responsáveis por gerar tal distúrbio, relatos de
caso e ensaios clínicos. Resultados: Foram encontrados 59 artigos relevantes, apenas 10
foram selecionados para integrar esta revisão sistemática da literatura, pois 49 deles não
contemplavam os critérios pré-estabelecidos, especialmente, o ano de publicação, a
especificidade do título e inconsistência do resumo. Em relação aos aceitos, 4 referiamse à associação do polimorfismo do gene aggrecan; outros 4 abordavam o COL9A2 e
COL9A3 e 3 o polimorfismo do gene VDR. Todos os estudos confirmam a existência
de uma relação genética como um dos fatores de risco para a instalação da degeneração
discal Conclusão: Neste estudo, pôde-se observar que realmente que os polimorfismos
genéticos exercem grande influência na instalação da degeneração discal sendo que os
mais encontrados na literatura foram o aggrecan, o COL9A2, COL9A3 e o receptor da
vitamina D e não foram encontradas divergências entre os autores. E o conhecimento
esse risco é uma base essencial para desenvolver estratégias eficazes para retardar esse
processo degenerativo.

ASSOCIAÇÃO ENTRE DOR MUSCULOESQUELÉTICA E TEMPO SENTADO EM
OBESOS GRAVES
Autores
Jalsi Tacon Arruda, Carolina Rodrigues de Mendonça, Matias Noll, Annelisa Silva e
Alves de Carvalho Santos, Camila Kellen de Sousa Cardoso e Erika Aparecida Silveira.
Afiliação
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina,
Universidade Federal de Goiás, Brasila; Grupo de Estudos em Obesidade Grave,
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Brasil.
INTRODUÇÃO: O comportamento sedentário é descrito como um fator de risco para a
saúde e o excesso de tempo sentado tem sido indicado como um determinante dos
distúrbios musculoesqueléticos. No entanto, essa relação ainda tem sido pouco
explorada em pessoas com obesidade grave. OBJETIVO: Analisar a prevalência de dor
musculoesquelética conforme local de dor em obesos graves e sua associação com o
tempo sentado. MÉTODOS: Trata-se dos dados de linha de base do ensaio clínico
DieTBra Trial com obesos graves de ambos os sexos, com Índice de Massa Corporal 35
kg/m². A variável desfecho foi definida como dor musculoesquelética no último ano
avaliada por meio do Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares. O
questionário afere sintomas de dor no pescoço, ombros, parte superior das costas,
cotovelos, parte inferior das costas, punho/ mãos, quadril/coxas, joelhos e
tornozelos/pés. A variável tempo sentado foi analisada pelo Questionário global de
atividade física (GPAQ) e categorizada em 300 min e >300 min/dia. Este estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/HC/UFG), sob o protocolo
747.792/2014. As análises estatísticas foram realizadas no Software Stata/SE 12.0. A
análise foi realizada por meio da regressão de Poisson, a qual foi utilizada para
determinar a razão de prevalência (RP) e respectivo intervalo de confiança entre dor
musculoesquelética e o tempo sentado. RESULTADOS: Participaram desse estudo 150
obesos grave, sendo 14.67% homens e 85.33% mulheres. 90.91% dos homens e 100%
das mulheres apresentaram algum sintoma de dor musculoesquelética. A prevalência de
dor foi de 98,92% para tempo sentado 300 min/dia e 98,25 % para >300 mim/dia. O
tempo sentado maior que >300 mim/dia foi considerado fator de risco para dor ao longo
de 12 meses na parte superior das costas (RP=1,25; IC95%==1.05-1.49) e no cotovelo
(RP=2.01; IC95%=1.04-3.87). Em relação ao tempo sentado, 62,00% dos obesos foram
classificados com 300 min/dia e 38,00% com >300 mim/dia. CONCLUSÃO: Houve
uma alta prevalência de dor musculoesquelética tanto para tempo sentado 300 min/dia
quanto para >300 mim/dia. O tempo sentado foi associado a dor na parte superior das
costas e dor no cotovelo.
Palavras chave: dor, obesidade grave, tempo sentado

TRADUÇÃO COM ADAPTAÇÃO CULTURAL PARA A LÍNGUA PORTUGUESA
DO QUESTIONÁRIO PATIENT SPECIFIC FUNCTIONAL SCALE (PSFS)
Autores
Larissa Lavoura Balbi, Milena Zavatini Secco, Alexandre Marcio Marcolino, Rafael
Barbosa e Marisa de Cássia Registro Fonseca.
Afiliação
Programa de Pós-graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional do
Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Introdução: As lesões podem gerar conseqüências funcionais e mudanças de vida para o
indivíduo devido à perda sensorial, motora, dor e desconforto. Diante do quadro de
incapacidade e limitação funcional, associadas com independência e qualidade de vida,
a avaliação se faz clinicamente relevante. Além do exame físico a aplicação de
questionários de auto-relato ou escalas trazem informações fundamentais para a tomada
de decisão, determinação do prognóstico e avaliação da eficácia do tratamento. O
Patient Specific Functional Scale (PSFS) é um questionário Canadense que foi
desenvolvido para avaliar o estado funcional do indivíduo e nos possibilita resultados
específicos de cada paciente. Os pacientes são convidados a nomear cinco atividades
com as quais têm dificuldade devido à sua condição e, em seguida, avaliar a limitação
funcional associado a essas atividades classificando em uma escala de 0 a 10, em que 0
= incapacidade de realizar a atividade e 10 = capaz de executar a atividade no mesmo
nível que antes da lesão ou problema. Entretanto, esta escala ainda não está disponível
na versão em português-brasileiro e, desta forma, se fez necessária a realização do
processo de adaptação cultural da ferramenta para aplicação no Brasil. Objetivo:
Conduzir a tradução e adaptação cultural do questionário PSFS para Língua Portuguesa
do Brasil. Métodos: Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa
institucional ( Processo HCFMRP Nº 7147/2016 ). Participaram deste estudo indivíduos
de ambos os gêneros, com lesão de membro superior. A amostra foi composta por 30
indivíduos (46,5 ±16,02 anos) para etapa de teste e versão pré-final. O processo de
tradução ocorreu em 5 etapas: Tradução para o português, Síntese das Traduções,
Retrotradução, Revisão por um Comitê de Especialistas, e Teste da Versão Pré-final.
Resultados: Durante o processo de teste da versão pré final os voluntários não relataram
nenhuma dúvida ou dificuldade de entendimento. Conclusão: O questionário PSFS está
transculturalmente adaptado e pode ser aplicado na população brasileira.
Palavras-Chave: Avaliação; questionário de auto-relato ;tradução; funcionalidade;
PSFS.

TRADUÇÃO COM ADAPTAÇÃO CULTURAL PARA A LÍNGUA PORTUGUESA
DO QUESTIONÁRIO PATIENT SPECIFIC FUNCTIONAL SCALE (PSFS)
Autores
Larissa Lavoura Balbi, Milena Zavatini Secco, Alexandre Marcio Marcolino, Rafael
Barbosa e Marisa de Cássia Registro Fonseca.
Afiliação
Programa de Pós-graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional do
Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Introdução: As lesões podem gerar conseqüências funcionais e mudanças de vida para o
indivíduo devido à perda sensorial, motora, dor e desconforto. Diante do quadro de
incapacidade e limitação funcional, associadas com independência e qualidade de vida,
a avaliação se faz clinicamente relevante. Além do exame físico a aplicação de
questionários de auto-relato ou escalas trazem informações fundamentais para a tomada
de decisão, determinação do prognóstico e avaliação da eficácia do tratamento. O
Patient Specific Functional Scale (PSFS) é um questionário Canadense que foi
desenvolvido para avaliar o estado funcional do indivíduo e nos possibilita resultados
específicos de cada paciente. Os pacientes são convidados a nomear cinco atividades
com as quais têm dificuldade devido à sua condição e, em seguida, avaliar a limitação
funcional associado a essas atividades classificando em uma escala de 0 a 10, em que 0
= incapacidade de realizar a atividade e 10 = capaz de executar a atividade no mesmo
nível que antes da lesão ou problema. Entretanto, esta escala ainda não está disponível
na versão em português-brasileiro e, desta forma, se fez necessária a realização do
processo de adaptação cultural da ferramenta para aplicação no Brasil. Objetivo:
Conduzir a tradução e adaptação cultural do questionário PSFS para Língua Portuguesa
do Brasil. Métodos: Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa
institucional ( Processo HCFMRP Nº 7147/2016 ). Participaram deste estudo indivíduos
de ambos os gêneros, com lesão de membro superior. A amostra foi composta por 30
indivíduos (46,5 ±16,02 anos) para etapa de teste e versão pré-final. O processo de
tradução ocorreu em 5 etapas: Tradução para o português, Síntese das Traduções,
Retrotradução, Revisão por um Comitê de Especialistas, e Teste da Versão Pré-final.
Resultados: Durante o processo de teste da versão pré final os voluntários não relataram
nenhuma dúvida ou dificuldade de entendimento. Conclusão: O questionário PSFS está
transculturalmente adaptado e pode ser aplicado na população brasileira.
Palavras-Chave: Avaliação; questionário de auto-relato; tradução; funcionalidade;
PSFS.

OS EFEITOS DAS POSTURAS EM PÉ DA REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL
(RPG) NAS ALGIAS DA COLUNA
Autores
Kryslly Danielle de Amorim Cabral, Clara Raquel Calado Santiago, Katia Karina do
Monte Silva, Ana Paula de Lima Ferreira, Angélica da Silva Tenório e Maria das
Graças Rodrigues de Araújo
Afiliação
Laboratório de Cinesioterapia e Recursos Terapêuticos Manuais (LACIRTEM),
Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de Pernambuco.
INTRODUÇÃO: Altos índices epidemiológicos evidenciam que algias da coluna
constituem-se importante problema de saúde pública. Diversas abordagens terapêuticas
minimizam esse quadro doloroso e, dentre elas Reeducação Postural Global (RPG). O
indivíduo é orientado a executar movimentos e adotar posturas de forma a diminuir
sobrecarga estrutural e melhorar desempenho nas atividades cotidianas. OBJETIVOS:
Avaliar efeitos das posturas em pé da RPG em pacientes com lombalgia e/ou cervicalgia
crônica e inespecífica na dor, flexibilidade e incapacidade física. METODOLOGIA:
Ensaio clínico randomizado e controlado, CEP nº 315/09, RBR-78bq5x. Critérios de
Inclusão: faixa etária de 18 à 35 anos de idade; ambos sexos; queixa álgica há mais de 6
semanas na coluna lombar e/ou cervical de origem inespecífica e termo de
consentimento livre e esclarecido devidamente assinado. Alocados em Grupo Controle
(GC; n=12, sem intervenção e após término do estudo receberam 05 sessões
terapêuticas) e Grupo Experimental (GE; n=13, submetido a 10 sessões de 45 minutos
de RPG, 2 vezes em 5 semanas). Grupos foram avaliados antes (T0) e após (T1) as
sessões com a Escala Visual Analógica da dor (EVA), Índice dedo-chão (IDC) e pelos
Questionários Roland Morris (QRM) e Neck Disability Index (NDI). Teste
Kolmogorov-Sminorv, realizado para normalidade amostral, seguido de test t pareado
(variáveis paramétricas) e Wilcoxon (não paramétricas) na análise intra-grupos; na
análise comparativa entre grupos, test t para amostras independentes (variáveis
paramétricas) e Mann-Whitney (não paramétricas) considerando-se p0,05.
RESULTADOS: Valores dos escores obtidos na EVA reduziram em ambos grupos na
reavaliação (p=0,019). Na mensuração do IDC comparado ao GC, os valores da
reavaliação do GE foram estatisticamente menores (p=0,05); já GE reduziu (p< 0,01) os
valores na reavaliação. O NDI na reavaliação mostrou redução significante, comparado
à avaliação, no GE (p=0,00) e estatisticamente menores (p<0,01) no GE quando
comparados ao GC. No QRM, comparado com a avaliação, houve redução significante
nos escores no GE (p=0,001), e na reavaliação, não foram identificadas diferenças entre
os grupos (p=0,143). CONCLUSÃO: A Reeducação Postural Global foi eficaz em
reduzir a dor e, consequentemente, aumentar a flexibilidade e diminuir a incapacidade
funcional de pacientes com lombalgia e/ou cervicalgias inespecíficas.
Palavras-chave:Algia da coluna,Reabilitação,Flexibilidade,Reeducação Postural Global.

AVALIAÇÃO EMG DE MULHERES COM SÍNDROME DA DOR
PATELOFEMORAL SUBMETIDAS A UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS EM
CADEIA CINÉTICA FECHADA
Autores
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Schwanck (1), Marcela Almeida (1), Danielly Cristina da Silva (1), Heloyse Uliam
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(1) Laboratório de Avaliação e Reabilitação do Aparelho Locomotor – LARAL,
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC – Araranguá, SC; (2)Programa de PósGraduação em Ciências da Reabilitação, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC
– Araranguá, SC
Introdução: A SDPF está frequentemente associada a um desequilíbrio dinâmico entre
os músculos estabilizadores da patela e à diminuição da ativação muscular do glúteo
médio; porém, as avaliações biomecânicas utilizando eletromiografia permanecem
controversas. Objetivo: Verificar a eficácia de um protocolo de fortalecimento para
músculos dos MMII com exercício de agachamento em indivíduos com SDPF.
Métodos: Trata-se de um estudo clínico não randomizado. Participaram do estudo 14
mulheres entre 18 e 30 anos após assinatura de termo de consentimento aprovado pelo
comitê de ética em pesquisa (CAAE: 43111715.3.0000.0121). Inicialmente realizou-se
o protocolo de estresse articular, seguido da escala para dor anterior do joelho (EDAJ) e
da avaliação eletromiográfica do Vasto Medial (VM), Vasto Lateral (VL) e Glúteo
Médio (GM) durante uma atividade isométrica de extensão de joelho e 2 atividades
dinâmicas: agachamento livre e agachamento associado à abdução isométrica de
quadril. Durante 3 meses, 3 vezes na semana, as voluntárias realizaram exercícios de
agachamentos até 90º, com intensidade e volume progressivos. Resultados: Após a
intervenção, as voluntárias apresentaram aumento da força de extensores de perna, de
16,73(1,14) para 22,17(1,40) kg.F, p=0,005. No agachamento livre de quadril houve
aumento no tempo decorrido do início ao pico da ativação do VM de 1539,33(89,98)
para 2535(150,17)un p= 0,000 e VL de 1622,83 (76,49) para 2298,81 (261,64)un p=
0,049. Além disso, houve aumento no escore da EDAJ de 72,35(1,91) para 89,78(2,71)
pontos (p= 0,000). Discussão: Os resultados da EDAJ mostram que o protocolo de
intervenção proposto foi efetivo para a melhora clínica das voluntárias. A EMG
verificou aumento da atividade, além de aumento no tempo para alcançar o pico de
ativação muscular em todas as porções musculares avaliadas. O estudo realizado por
Jaberzadh, Yeo e Zoghi (2015) demonstrou que treinos com agachamentos mais
profundos provocam adaptações musculares favoráveis para o músculo quadríceps
quando comparados a agachamentos com menores amplitudes, já Assunção e Gonçalves
(2012) sugerem que exercícios em CCF para indivíduos com SDPF geram uma cocontração de toda a musculatura de MMII aumentando a estabilidade articular. Concluise que a avaliação EMG detectou as alterações ocorridas após o protocolo de

intervenção, mostrando sua eficácia na redução da dor e melhora da força muscular e o
controle neuromuscular desses indivíduos.

EFEITO DA INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA SOMADA AO FEEDBACK
EXTRÍNSECO NO TRATAMENTO DE DESORDENS CERVICAIS: UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA COM META ANÁLISE
Autores
Francisco Xavier de Araujo (1), Maurício Scholl Schell(1), Daniel Cury Ribeiro(2)
Afiliação
(1) Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA); (2) School
of Physiotherapy, University of Otago, New Zeland.
Introdução: Dor cervical é a quarta causa de anos vividos com incapacidade. Alterações
neuromusculares estão associadas com dor cervical, e programas de reabilitação
frequentemente realizam treinamento neuromuscular com algum tipo de feedback
extrínseco (FE) (por exemplo, ultrassom). Existem resultados conflitantes na literatura
sobre o efeito da inclusão de FE como parte da intervenção fisioterapêutica. Estes
achados podem parcialmente ser explicados pelas características de FE utilizadas.
Objetivos: Revisar sistematicamente a literatura sobre o efeito da intervenção
fisioterapêutica somada ao FE em comparação à intervenção fisioterapêutica isolada
(sem FE) ou intervenção controle no tratamento de dor e incapacidade cervical, e
verificar se os estudos incluídos adotaram as características ideais de fornecimento do
FE. Métodos: Uma revisão sistemática com meta análise foi realizada. A busca dos
estudos foi realizada em seis bases de dados. O risco de viés dos estudos incluídos foi
realizado através da escala PEDro. Quando possível, as comparações foram incluídas
em uma meta análise. A qualidade da evidência foi avaliada para cada desfecho através
da abordagem GRADE. Resultados: Oito estudos (n=677) foram incluídos. Sete estudos
tiverem escore PEDro igual ou menor que 6. As estimativas apontam que a Intervenção
Fisioterapêutica + FE não foi superior à Intervenção Fisioterapêutica isolada para a
incapacidade (MD=- 0.38; 95%CI=-0.91 a 0.18; I2=82%), mas foi superior para dor
(MD=-0.37; 95%CI=-0.73 a -0.01; I2=68%). Intervenção Fisioterapêutica + FE não foi
superior ao controle nos scores de incapacidade (SMD=-3.94; 95%CI= -12.06 a 4.18;
I2=92%). Intervenção Fisioterapêutica + FE foi superior ao controle na redução da dor a
curto prazo (SMD=-1.44; 95%CI=-2.25 -0.63; I2=50%). Muitos estudos incluídos não
reportaram adequadamente ou não utilizaram as características de FE consideradas
ideais. Conclusão: Existe evidência de qualidade muito baixa de que Intervenção
Fisioterapêutica + FE promoveu efeitos superiores à Intervenção Fisioterapêutica
isolada ou intervenção controle para dor a curto prazo, mas não para incapacidade.
Intervenção Fisioterapêutica + FE foi mais efetiva do que Intervenção Fisioterapêutica
isolada para dor cervical aguda, mas não para dor cervical crônica ou incapacidade.
Estudos futuros provavelmente irão alterar as estimativas do efeito da Intervenção
Fisioterapêutica + FE para reabilitação cervical.
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Introdução: Em torno de 1,3 milhão de pessoas morrem em decorrência de acidentes de
trânsito (AT) ao ano. A década de ação pela segurança no trânsito incentiva estratégias
de prevenção, as quais devem ser voltadas prioritariamente para os grupos de risco, se
tornando importante conhecer o perfil destes indivíduos e os tipos de acidentes mais
frequentes.Objetivos: Verificar o perfil dos acidentados fraturados no trânsito,
internados em Hospital de referência de trauma, bem como caracterizar o momento dos
acidentes. Metodologia: O estudo apresentou delineamento transversal, sendo o projeto
aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa (parecer 1.196.61). A pesquisa considerou
fraturados em decorrência de AT, internados no setor de traumatologia em hospital de
referência de trauma. Durante quatro meses aplicou-se um questionário, o qual coletou
informações a fim de caracterizar o perfil dos acidentados, socioeconômicas e relativas
ao acidente. Os dados foram analisados através da análise descritiva. Resultados: Foram
localizados 150 indivíduos com fraturados por AT, sendo 83,3% do sexo masculino. A
maioria tinha entre 18-43 anos (70,7%), morava com companheira(o) (56,7%) e um
terço tinha o ensino fundamental completo ou interrompido os estudos no meio do
ensino médio. Mais de 80% dos acidentados trabalhava (mediana da renda de R$
1.400,00) e pouco mais da metade dos indivíduos pertenciam à classe socioeconômica
C (55,3%). Em relação aos AT ocorridos em via pública, aproximadamente 70% dos
usuários eram motociclistas (91,3% eram homens), e em torno de 15% eram pedestres e
ciclistas. A ocorrência dos registros de AT concentrou-se (45,4%) nos finais de semana,
sendo a maior ocorrência (18%) nas sextas-feiras. Considerando os tipos de AT, um
terço (33,6%) foi do tipo colisão, seguido de abalroamentos (19,5%) e de
atropelamentos 16,8%. Dentre aqueles encontravam em veículo automotor no momento
do AT, 80% dos acidentados dirigiam os veículos. Conclusão: Houve predomínio no
envolvimento de homens jovens, trabalhadores, com classe socioeconômica C. Dentre
os acidentados que se encontravam em veículos automotores no momento do AT, 80%
destes eram os motoristas. Os motociclistas também foram considerados as principais
vítimas dos AT. Além disso, os maiores índices de acidentalidade foram aos finais de
semana, sendo as colisões entre os veículos o tipo de acidente mais comum.
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A CRIOTERAPIA NÃO ALTERA A NOCICEPÇÃO, FUNÇÃO E INFLAMAÇÃO
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Introdução: A crioterapia tem sido utilizada como alternativa não-farmacológica para o
controle da dor, inflamação e melhora da função em diversas afecções
musculoesqueléticas. Apesar de seus efeitos estarem bem estabelecidos no tratamento
após traumas agudos e ser também utilizada em diferentes afecções musculoesqueléticas
crônicas,há carência de evidências cientificas sobre seus efeitos em doenças articulares
crônicas, como a osteoartrite de joelho (OAJ).Objetivo: Analisar os efeitos da
crioterapia na nocicepção,função e inflamação na OAJ crônica, induzida por transecção
do ligamento cruzado anterior (TLCA) em ratos. Métodos: Estudo experimental.Ratos
Wistar adultos (296,6±25,1g)foram submetidos a cirurgia de TLCA no joelho direito.Os
animais foram aleatoriamente distribuídos em três grupos (n=10 animais/grupo):1 TLCA;2 – TLCA e intervenção com pacote de gelo ao redor do joelho(TLCA+crio);3 TLCA e intervenção com pacote de areia ao redor do joelho(TLCA+sham).Após 60 dias
da TLCA, os animais foram avaliados(pré-intervenção):nocicepção mecânica e térmica;
marcha e coordenação motora.Do 61º ao 65º dias, os grupos TLCA+crioterapia e
TLCA+sham receberam as respectivas intervenções:duas aplicações diárias de
crioterapia ou bolsa de areia, uma no período da manhã e, outra no período da
tarde,durante 20 minutos,com intervalo de, pelo menos, 4hs entre as sessões.No 66º dia,
os animais dos três grupos foram reavaliados (pós-intervenção) conforme a avaliação
inicial e, posteriormente,submetidos a eutanásia para a contagem de neutrófilos do
líquido sinovial.O protocolo experimental foi executado de acordo com o Guide for the
Care and Use of Laboratory Animals e aprovado pelo Comitê de Ética institucional (nº
7949291116/2017).Resultados:Não houve interação entre grupo x tempo (P0,05) para
todas as variáveis.O efeito principal de grupo também não apresentou diferenças
significativas para a nocicepção mecânica (P=0,242) e térmica (P=0,175);padrão da
marcha (P0,05);coordenação motora (P=0,608) e número de neutrófilos do líquido

sinovial (P=0,503).Conclusão: A crioterapia,aplicada por alguns dias no joelho de ratos
com OA crônica induzida por TLCA,não foi eficaz para alterar a nocicepção,inflamação
e função dos animais.Os resultados do estudo indicam que a crioterapia não é um
recurso benéfico para controle de dor,inflamação e melhora da função na OAJ crônica
de ratos. Estudos em humanos seriam importantes para comparação com os resultados
obtidos em modelo animal.
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Introdução: A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) e a corrente
interferencial (IFC) tem sido amplamente utilizada na prática clínica. Entretanto, uma
revisão sistemática comparando seus efeitos para o alívio da dor ainda não foi realizada.
Objetivo: investigar os efeitos de TENS e IFC nos quadros de dor aguda e crônica.
Fontes de pesquisa: Pubmed, Embase, LILACS, PEDro a Central de registros de ensaios
controlados da Cochrane no período de novembro de 2016 a janeiro de 2017 sem a
determinação de um período específico utilizando as palavras: “Transcutaneous
electrical nervous stimulation", "interferential current", "pain", "rehabilitation" and
"analgesic effects" e suas traduções. Seleção dos estudos: Dois revisores independentes
selecionaram estudos de acordo com os critérios de inclusão, extraíram as informações
de interesse e verificaram a qualidade metodológica dos estudos utilizando a escala
PEDro e do risco de viés. Extração dos dados: Foram selecionados somente estudos do
tipo ensaio clínico randomizado, realizados em humanos, nos idiomas inglês, português
e espanhol que utilizavam a eletroterapia na modalidade TENS e IFC como tratamento.
O desfecho principal foi a escala de dor visual analógica (EVA) e os secundários foram
os questionários Western Ontario Macmaster (WOMAC) e Rolland Morris Disability
(RMD), específicos para pacientes com osteoartrite de joelho e dor lombar crônica,
respectivamente. Resultados: Partindo de um total de 4384 artigos, oito estudos com o
total de 825 pacientes foram incluídos após análise. A qualidade metodológica dos
estudos selecionados foi moderada, com uma média de seis na escala de 0-10 (PEDro),
apresentaram baixo risco de viés de seleção, atritition e apresentação e alto risco para
cegamento dos processos de avaliação, tratamento e análise. Os estudos foram
heterogêneos em relação à padronização de parâmetros físicos e de tratamento. Mesmo
diante dessas divergências, de maneira geral, TENS e IFC promoveram melhora na dor
e nos desfechos funcionais sem que houvesse diferença estatística entre eles (-0.10, CI 0.24 até 0.04, I²= 95%). Conclusão: TENS e IFC tem efeitos similares no desfecho dor e
podem ser consideradas ferramentas promissoras para desfechos funcionais em
pacientes com osteoartrite de joelho e dor lombar crônica. O baixo número de estudos

incluídos nessa meta- análise indicam que novos ensaios clínicos são necessários,
especialmente para melhor determinação dos parâmetros de tratamento.

MEDIDA CLÍNICA DA RIGIDEZ PASSIVA DE TORNOZELO DETECTA
DIFERENÇA ENTRE INDIVÍDUOS SEDENTÁRIOS E PRATICANTES DE
MUSCULAÇÃO
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Introdução: A prática regular de treinamento resistido, como por exemplo a musculação,
promove modificações das propriedades teciduais intrínsecas relacionadas a níveis
aumentados de rigidez articular passiva. Uma medida clínica da rigidez passiva do
tornozelo (RPT) capaz de detectar diferença entre indivíduos que praticam ou não
treinamento resistido, pode melhor embasar a sua utilização na prática clínica. Objetivo:
Verificar se a medida clínica de avaliação da RPT, “posição de primeira resistência
detectável”, é capaz de detectar diferença na rigidez entre indivíduos sedentários e
praticantes de musculação. Metodologia: Foi realizado um estudo quantitativo
observacional transversal. Comparou-se 2 grupos, de 36 indivíduos saudáveis cada, com
médias de idade de 24±4 anos, estatura de 1,70±0,09m, massa corporal de
66,22±12,77Kg e índice de massa corporal de 22,66±2,96Kg/m². O grupo ativo
consistiu de praticantes regulares de musculação há 6 meses ou mais, que poderiam ou
não também praticar outro tipo de atividade física/esportiva. O grupo sedentário não
poderia praticar nenhum tipo de atividade física nos últimos 6 meses. A RPT foi
avaliada por meio de uma medida clínica, durante a qual o voluntário permaneceu em
decúbito ventral com a musculatura do membro inferior testado relaxada. Foi colocado
sobre o antepé um peso e o ângulo assumido pelo tornozelo foi mensurado de forma
padronizada através de um goniômetro universal. Quanto menor a angulação obtida,
maior a rigidez passiva dos tecidos que resistem à dorsiflexão. Os dados utilizados neste
estudo compõe o banco de dados de um trabalho de mestrado aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da instituição de ensino superior, sob o parecer CAAE 02005012.6.0000.5149. Resultados: A média (desvio padrão) dos valores angulares da
medida de RPT para os lados dominante e não dominante, foi respectivamente: 9,27°
(7,19°) e 7,58° (6,91°) para o grupo ativo, e 13,73° (6,92°) e 13,91° (6,70°) para o grupo
sedentário. A análise estatística utilizou o teste t de Student, identificando diferença
significativa entre os grupos (p=0,009 para o tornozelo dominante e p<0,0001 para o
não dominante). Conclusão: A medida de RPT foi capaz de detectar diferença no nível
de rigidez entre indivíduos praticantes de musculação e sedentários. Os que praticam
musculação apresentaram menores valores angulares, ou seja, maior nível de RPT. Os
resultados suportam o uso da medida na prática clínica com a finalidade proposta no
estudo.
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Introdução: A Estimulação Elétrica (EE) não invasiva é um recurso terapêutico utilizado
na reabilitação de diversas condições motoras, que proporciona aumento da força,
resistência e reduz a hiperatividade muscular. Objetivo: Determinar os parâmetros e os
efeitos da EE do nervo fênico como modalidade terapêutica para reabilitação
diafragmática. Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática, que seguiu as
recomendações elaboradas pela Colaboração Cochrane e Prisma statement. A busca na
literatura foi realizada nas bases de dados: Cochrane Wiley, PubMed/ MEDLINE,
Physiotherapy Evidence Database (PEDro), LILACS e SCOPUS, através da
combinação dos descritores: “Diafragma”, “Estimulação Elétrica”, “Reabilitação”,
“Nervo Frênico” e “Diaphragm”, “Electric Stimulation”, “Rehabilitation” e “Phrenic
Nerve”. Foram incluídos estudos que avaliaram o efeito da EE do nervo frênico em
pacientes com disfunção diafragmática e indivíduos saudáveis, e que avaliaram como
desfechos a força e a função diafragmática. Além disso, foram analisadas as variáveis:
perfil clínico, tempo de aplicação, quantidade de sessões e os parâmetros utilizados.
Resultados: Da análise inicial de 2935 estudos, foram excluídos 2785 baseado no título,
26 duplicados e 92 por não se enquadravam nos critérios da pesquisa. Restaram 32
artigos para leitura na íntegra. Destes, 27 não definiam parâmetros e não abordavam
sobre a força e a função diafragmática. Totalizando 5 artigos incluídos para análise. Na
abordagem de parâmetros utilizados para EE do nervo, os valores das frequências
variam entre 1 a 5Hz, duração de pulso variaram entre 0,5 à 1ms e intensidades de
corrente no intervalo de 1-50 mA. Na abordagem quanto aos locais de aplicação dos
eletrodos eram na base do pescoço, nos 3o, 4o e 5o segmentos cervicais. Os artigos
analisados indicaram repostas contráteis da musculatura diafragmática a partir da
estimulação elétrica. Além de melhora no potencial de ação e no tempo da condução
nervosa em pacientes com disfunções diafragmáticas. Em contrapartida, estudos
relataram fadiga diafragmática em indivíduos saudáveis. A técnica foi bem tolerada e

apresentou-se segura na aplicação em humanos. Conclusão: A aplicação da EE é uma
modalidade terapêutica promissora para reabilitação do nervo frênico. No entanto, os
parâmetros encontrados na literatura não foram suficientes para sistematizar a técnica.
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Autores
Beatriz Maranesi Freitas e Thaynara Aline Fernandes Oliveira.
Afiliação
Adroaldo José Casa Junior; Nara Lígia Leão Casa.
Introdução: Em meio às técnicas realizadas como preparação para a atividade física, o
alongamento tem sido utilizado por otimizar o desenvolvimento de contrações máximas
e o desempenho muscular, já o aquecimento por promover rápida adaptação do corpo ao
estresse do exercício e, ainda, maior eficácia na concentração das atividades, efeitos que
podem contribuir para o treino de força. Objetivo: Verificar a influência do
alongamento e aquecimento específicos aplicados nos músculos flexores de punho e
dedos na Força de Preensão Manual (FPM) em adultos jovens. Metodologia: Trata-se de
um estudo analítico e quantitativo, realizado conforme a Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana e Animal da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), sob número 1.845.973. Foram
avaliados 30 participantes, randomizados em 2 grupos, sendo estes, Alongamento e
Aquecimento. Todos os participantes foram submetidos à uma ficha de avaliação, para
registrar dados pessoais e sociodemográficos e valores da FPM pelo dinamômetro
Jamar Hidráulico antes e após a submissão dos protocolos de alongamento e
aquecimento, bilateralmente. Utilizou-se o alongamento estático (2 séries com 10
segundos cada) e o aquecimento comprimindo uma bola de borracha (15 repetições) da
referida musculatura. Resultados: O número de mulheres voluntárias (n=21) foi maior
que o de homens (n=9) e os grupos Alongamento e Aquecimento mostraram-se
pareados em todas as variáveis antropométricas, idade e perfil sociodemográfico. Não
foram encontradas diferenças estatisticamente significativas com a realização das
técnicas de alongamento e aquecimento, haja vista que no Teste de Wilcoxon os valores
de p foram superiores a 0,05, indicando que tais técnicas não alteraram a FPM.
Conclusão: A realização dos protocolos de alongamento e aquecimento dos músculos
flexores de punho e dedos não resultaram em redução ou aumento significativo da força
muscular. Como a execução de tais técnicas tem se tornado cada vez mais comum na
prática clínica do fisioterapeuta, mostra-se essencial o conhecimento dos efeitos
fisiológicos e terapêuticos do alongamento e aquecimento, bem como, a interação deles
com os exercícios aplicados com o propósito de aumento da força.
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Introdução: Devido o caráter multifatorial da Dor Lombar Crônica (DLC), a
identificação de fatores associados é importante a fim de determinar estratégias
especificas de prevenção e tratamento. Objetivo: Analisar o perfil de pacientes e
relacionar os fatores associados à (DLC). Métodos: estudo transversal com 100 adultos
de ambos os sexos com o diagnóstico de DLC. Foram coletadas informações sobre a
idade, pontuação na Escala Visual Análoga (EVA), distúrbio de sono, posição de
dormir, episódios anteriores, evolução dos sintomas, saúde geral, dor durante a noite,
local dos sintomas no início, dor constante ou intermitente e postura prevalente durante
o dia. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FEPECS com
CAAE 67761717.2.0000.5553. Resultados: A média de idade foi de 48,0 ± 14,2 anos,
94% dos pacientes já haviam apresentado episódios anteriores de DLC e os sintomas se
encontravam estáveis em 50%. A dor ao repouso estava presente em 47%. A posição
dormir de lado foi a preferência de 66%, enquanto 65% apresentou dor durante a noite.
A saúde foi auto referida como boa em 64% dos pacientes. A postura sentada na maior
parte do dia foi identificada em 70% dos avaliados. O teste do qui-quadrado verificou
associações estatisticamente significativas (p=0,01) entre a posição de dormir de lado e
a sintomatologia estável, saúde geral boa e a sintomatologia estável, a presença de
distúrbio do sono e dor durante a noite e entre o início da dor na região lombar e o local
dos sintomas intermitentes e constantes. Conclusão: Os resultados preliminares
permitem concluir que pacientes com DLC se caracterizam predominante por serem do
sexo feminino, adotarem a postura sentada, apresentar dor ao repouso e durante a noite,
e se estabelece relação entre locais de sintomatologia, posturas e sintomatologia, as
associações encontradas no qui quadrado demonstram a relação importante entre fatores
da DLC, como manutenção de posturas e presença de sintomas. Este estudo será
continuado para que permita, por meio de análise estatística multivariada, criar modelos
preditores, avaliar a possibilidade de cada variável ser a principal causadora do desfecho
e analisar a interação entre os fatores associados com a DLC.
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Letícia Aguiar Guimarães (1); Thaís Modesto Ranchel (2); José Roberto de Souza
Júnior (3); Elizabeth Rodrigues de Morais (4); Marcelo Silva Fantinati5; Adriana
Marcia Monteiro Fantinati (6).
Afiliação
(1; 2) Acadêmica do curso de Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás
(PUC-GO) – Goiânia – Goiás – Brasil; (3) Fisioterapeuta na Clínica Escola Vida da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC – GO) - Goiânia- Goiás- Brasil; (5)
Docente do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás (UEG) Campus
Goiânia/ESEFFEGO – Goiânia – Goiás – Brasil; (4-6) Docente do curso de Fisioterapia
da Universidade Estadual de Goiás (UEG) Campus Goiânia/ESEFFEGO – Goiânia –
Goiás – Brasil e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) – Goiânia –
Goiás – Brasil.
Introdução: Alterações estruturais e funcionais são próprias do processo fisiológico do
envelhecimento, porém é de conhecimento geral que a prática de exercícios físicos pode
minimizar a maioria das perdas que acompanham o mesmo. Objetivos: Analisar e
capacidade funcional (CF) de participantes da Universidade Aberta a Terceira Idade
(UNATI) antes e após um programa de hidrocinesioterapia. Métodos Estudo quase
experimental, descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás, segundo o protocolo 968807/2015. A amostra foi
composta por 29 idosas, participantes do programa de hidrocinesioterapia da UNATI,
durante três meses, duas vezes por semana, por 50 minutos. O instrumento para análise
da CF foi a medida da distância percorrida no Teste de Caminhada de Seis Minutos
(TC6), segundo recomendações da American Thoracic Society (2002). A análise dos
dados foi realizada com o SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 22.0.
Inicialmente foi utilizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e para a comparação
dos dados o teste t Student pareado. Foi adotado nível de signficância de p <0,05.
Resultados: A amostra foi composta por 29 idosos, com média de 67,37 anos (+6,39), e
IMC de 29,36 Kg/m² (+5,20). Os sujeitos apresentaram melhores resultados no TC6’
após a realização do programa, sendo que a Tmédia da CF obtida antes do programa foi
de 379,62 m (±59,01) e após foi de 478,45 m (±61,79), e tal diferença foi
estatisticamente significante (p=0,000). Conclusão: O programa de hidrocinesioterapia
foi efetivo para a melhora da CF de idosos, demonstrando a importância do exercício
terapêutico para um envelhecimento saudável.

CORRELAÇÃO ENTRE O PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO E MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS DE IDOSAS ATIVAS
Autores
Jéssica de Sousa e Sousa (1), Mônica Batista Duarte (2), José Roberto de Souza Júnior
(3), Elizabeth Rodrigues de Morais (4), Marcelo Silva Fantinati (5) e Adriana Marcia
Monteiro Fantinati (6).
Afiliação
(1) Acadêmica do curso de Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás
(PUC-GO) – Goiânia – Goiás – Brasil; (2, 3) Fisioterapeuta na Clínica Escola Vida da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC – GO) - Goiânia- Goiás- Brasil; (4, 6)
Docente do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás (UEG) Campus
Goiânia/ESEFFEGO – Goiânia – Goiás – Brasil e da Pontifícia Universidade Católica
de Goiás (PUC-GO) – Goiânia – Goiás – Brasil; (5) Docente do curso de Fisioterapia da
Universidade Estadual de Goiás (UEG) Campus Goiânia/ESEFFEGO – Goiânia –
Goiás – Brasil.
Introdução: O processo de envelhecimento fisiológico sofre algumas alterações do
sistema cardiovascular e da composição corporal do indivíduo, assim a
hidrocinesioterapia influencia no controle dessas modificações. Objetivos: correlacionar
a massa corpórea e a circunferência abdominal com a Pico de fluxo expiratório das
idosas participantes do programa de Hidrocinesioterapiada UNATI. Métodos: estudo
quantitativo, quase experimental descritivo, tendo como amostra idosas da Universidade
Aberta a Terceira Idade (UNATI)., foi aprovado pelo comitê de ética da PUC-GO sob
parecer de número 968807/2015. Para a avaliação foram utilizados o questionário
Epidemiológico e o e um espirômetro da marca OneFlow. A intervenção ocorreu por
três meses, duas vezes por semana, durante cinquenta minutos. Para a análise dos dados
de normalidade foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk e para a correlação o teste de
Pearson com significância de 5% (p<0,005). Resultados: amostra composta de 29 idosas
com média de idade de 67,37 anos, casada e a maioria tinha o 1º grau completo. Na
análise da correlação entre o pico de fluxo expiratório (PFE) e a massa corpórea o r=0,041 com o p=0,026 e entre o PFE e a circunferência abdominal o r=-0,053 e o
p=0,003. Conclusão: A massa corporal e a CA interferem nas condições de resistência
das vias aéreas das idosas; portanto, quanto maior o peso corporal e maior a CA menor
será a velocidade de eliminação do ar dos pulmões, favorecendo assim, um aumento no
volume residual pulmonar, mesmo que não seja patológico.
Palavras-Chave: Hidrocinesioterapia; Envelhecimento.

EFEITOS
CRÔNICOS
DO
ALONGAMENTO:
AVALIAÇÃO
HISTOMORFOMÉTRICA LONGITUDINAL NO MÚSCULO SÓLEO DE RATAS
IDOSAS
Autores
Kátia Janine Veiga Massenz (1), Hilana Rickli Fiuza Martins (1,2), Anna Raquel
Silveira Gomes (1), Ana Paula Cunha Loureiro (3), Daniele Moro Santana (3) e Talita
Gianello Gnoato Zotz (1).
Afiliação
(1) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ –UFPR; (2) UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CENTRO-OESTE DO PARANÁ –UNICENTRO; (3) PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ –PUCPR
Introdução: O exercício de alongamento está comumente presente em rotinas de
exercícios com o objetivo do aumento da amplitude de movimento, porém, a resposta
do tecido muscular envelhecido ainda não é totalmente elucidada. Objetivo: avaliar os
efeitos do alongamento mecânico passivo estático no comprimento muscular, número
de sarcômeros em série e comprimento dos sarcômeros no músculo sóleo de ratas
idosas. Metodologia: Utilizou-se amostra de 20 Rattus Norvegiccus, linhagem Wistar
albino, fêmeas (26 meses) randomizadas em: grupos controle (GC, n=10, 344±39g) e
alongamento (GA, n=10, 356±41g). O grupo alongamento foi submetido ao protocolo
de alongamento mecânico passivo estático do músculo sóleo esquerdo, por meio de um
aparato de alongamento, constituído por célula de carga capaz de detectar a força
aplicada durante a realização do alongamento. Cada sessão consistiu em 1 série de 4
repetições, com duração de 60 segundos cada repetição e intervalo de 30 segundos entre
cada repetição, três vezes por semana, durante três semanas, totalizando 9 sessões. Um
dia após a última sessão de alongamento, as ratas foram anestesiadas e o músculo sóleo
esquerdo foi dissecado e retirado para mensuração do comprimento muscular por meio
de um paquímetro. Posteriormente, as fibras musculares foram isoladas para contagem
do número de sarcômeros em série, por meio do software Image J. A estimativa do
número de sarcômeros em série e do comprimento dos sarcômeros se deu pela relação
entre o comprimento total do músculo e o número de sarcômeros em série. Resultados:
Nove sessões de alongamento promoveram aumento do comprimento muscular no
grupo alongamento (GA 25,1±0,3mm vs GC 22,1±2,5 mm) p=0,04, Anova one-way,
pos hoc Tukey), sem alterar o número de sarcômeros em série (GIC 10.998,86±1454,54
vs GAI 11.618,14±2201,52 p=056, ANOVA one way) e o comprimento dos sarcômeros
(GIC 2,02±0,12µm vs GAI 2,24±0,38µm, p=0,165 Mann Whitney). Conclusão: o
exercício de alongamento promoveu aumento do comprimento muscular sem alterar a
histomorfometria longitudinal do músculo sóleo de ratas idosas.

CORRELAÇÃO ENTRE A FORÇA MUSCULAR DO JOELHO E O DESEMPENHO
NO STAR EXCURSION BALANCE TEST
Autores
Aline Miranda Ferreira (1), Paula Calori Domingues (2), Izabela Biancardi (2), Thiago
Batista Muniz (1), Fabrício Fogagnolo (1) e Maurício Kfuri Junior (1).
Afiliação
(1) Departamento de Biomecânica Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor –
FMRP USP; (2) Programa de Aprimoramento Profissional em Fisioterapia Aplicada a
Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto – SP, Brasil.
Introdução: A avaliação do controle postural tem sido apontada como uma importante
ferramenta para predizer risco de lesões músculos-esqueléticas, critério para retorno ao
esporte após lesão ou até mesmo para avaliar o sucesso de determinado tipo de
tratamento. Nos últimos anos o Star Excursion Balance Tests (SEBT) vem sendo muito
utilizado com esse propósito. Porém, ainda não há consenso na literatura sobre quais
grupos musculares estão envolvidos em cada direção, bem como se há correlação entre
a distância alcançada e a força muscular do joelho. Objetivo:O objetivo deste estudo foi
verificar se a força dos músculos extensores e flexores de joelho está relacionada ao
desempenho no SEBT. Métodos: Estudo quantitativo observacional transversal.
Participaram deste estudo 10 sujeitos do sexo masculino e 10 do sexo feminino, com
índice de massa corpórea (IMC) 21,83 (±2,29), idade de 24,7± (3,01 anos), fisicamente
ativos, sem história de qualquer lesão nos membros inferiores.O controle postural
dinâmico foi avaliado pelas direções anterior (A), póstero-medial (PM) e póstero-lateral
(PL) do SEBT, bem como a pontuação composta (PC).A força dos músculos extensores
(FME) e flexores (FMF) do joelho foi mensurada pelo dinamômetro isocinético
computadorizado (Biodex Multi-Joint System 4 Pro) em uma série de cinco repetições,
dos movimentos de flexão e extensão do joelho percorrendo as angulações entre 0º e
90º, em uma velocidade de 60º/segundo. O teste de Pearson foi aplicado para
estabelecer a correlação entre a FME e FMF e as quatro variáveis do SEBT. Este estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa do HCFMRP-USP (CAAE
16048513.6.0000.5440). Resultados:Não houve diferença significativa de alcance no
SEBT e força muscular entre o membro dominante e não dominante (p <0,05). Foi
encontrada apenas correlação positiva moderada entre a FMF e a direção PL (r = 0,49 e
p= 0,03) do membro dominante. Conclusão: A força dos músculos flexores do joelho
mostrou moderada correlação com o desempenho da direção póstero-lateral do SEBT.
Outros estudos devem ser realizados para analisar se a força de outros grupos
musculares pode influenciar no desempenho do SEBT.

INDIVIDUALS WITH SICKLE CELL DISEASE AND CHRONIC JOINT PAIN
DISPLAY INCREASED LEVEL OF SERUM BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC
FACTOR
Autores
Wellington dos Santos Silva (1,3), Hugo Bernardino (3,4), Camila Alexandrina
Figueiredo (4), Tiago da Silva Lopes (1,2), Sanzia Bezerra Ribeiro (1,3) e Abrahão
Fontes Baptista (1,2).
Afiliação
(1) Núcleo de Estudos em Saúde e Funcionalidade, Instituto de Ciências da Saúde,
Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA; (2) Programa de Pós-graduação em
Medicina e Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal da Bahia, Salvador,
BA; (3) Curso de Fisioterapia, Faculdade Adventista da Bahia, Cachoeira, BA; (4)
Programa de Pós-graduação em Imunologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador,
BA
Introduction: Altered levels of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) are associated
to central sensitization in conditions of chronic musculoskeletal pain, but this it has not
yet been shown in individuals with sickle cell disease and chronic pain due to hip
osteonecrosis. Objective: To measure BDNF levels in sickle cell individuals with
chronic pain due hip osteonecrosis and to compare with healthy individuals without
pain. Methods: Cross-sectional observational study with 17 individuals (8 healthy
control, 9 patients with SCD, age 35,35±9,38). Serum BDNF levels were measured with
an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), according to the manufacturer’s
instructions. The variables had a non-normal distribution and were therefore used the
Mann-Whitney test to compare the two groups. The study was ethically approved under
the CAAE 31237514.1.0000.0042 at the Faculdade Adventista da Bahia Ethics
Commitee. All participants read and signed the informed consent. Results: Serum levels
of BDNF in sickle cell individuals had higher median values, 1326.97 (IQR = 692.53 1686.57), compared with controls 302.38 (IQR = 252.12 - 389.79) and P value = 0.001.
Conclusion: Individuals with sickle cell disease and chronic pain due to hip
osteonecrosis present high systemic levels of BDNF compared to healthy individuals.
These altered BDNF levels may be one of the key features for the maintenance of pain
in these individuals. These findings may help to understand the mechanisms underlying
central sensitization, a maladaptive phenomenon in the brain that may possibly be
present in individuals with sickle cell disease. Therapeutic strategies, such as
neuromodulation, that aim to reverse altered levels of BDNF may be useful for the
treatment of these population.
Key words: Chronic pain, Sickle cell disease, Hip osteonecrosis, Brain derived
neurotropic factor.

REPRODUTIBILIDADE DE UMA VERSÃO ADAPTADA DO INSTRUMENTO
MEDRISK PARA AVALIAR A SATISFAÇÃO DE PACIENTES QUE RECEBEM
CUIDADOS FISIOTERAPÊUTICOS
Autores
Verônica Souza Santos, Beatriz de Oliveira Rodrigues, Flávia Medeiros e Lucíola da
Cunha Menezes Costa (1).
Afiliação
Universidade Cidade de São Paulo (UNICID).
Introdução: Sabe-se que pacientes que são satisfeitos com os cuidados recebidos são
mais propensos a uma melhor adesão ao tratamento do que aqueles que não estão
satisfeitos. Até o momento, os instrumentos existentes para medir a satisfação dos
pacientes com cuidados em fisioterapia apresentam um efeito teto, o que dificulta a real
interpretação. Portanto, uma adaptação da forma de mensuração de um instrumento é
necessária.Objetivos: Adaptar o instrumento MedRisk para avaliar a satisfação de
pacientes que recebem cuidados fisioterapêuticos e testar as propriedades relacionadas
com a reprodutibilidade e com o efeito teto e piso da versão adaptada do instrumento
MedRisk. Métodos: É um estudo longitudinal observacional. O projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE: 62522816.3.0000.0064). Inicialmente foi
realizada a adaptação do sistema de escore do instrumento Medrisk, transformando
respostas categóricas em respostas continuas utilizando uma escala Likert de 11-pontos.
Cem pacientes com diferentes condições musculoesqueléticas, que recebem tratamentos
em clínicas de fisioterapia no Brasil serão recrutados. Porém, até o momento foram
recrutados apenas 30 pacientes, esperamos na data do congresso apresentar a amostra
total dos dados. Posteriormente foram realizados os testes de reprodutibilidade e efeito
teto e piso. Todos os pacientes responderam o Medrisk e a Escala de Percepção de
Efeito Global em dois momentos distintos, na avaliação inicial (após ter experimentado
no mínimo 3 sessões de fisioterapia) e após 24-48 horas. A reprodutibilidade foi
calculada através do Coeficiente de Correlação Intraclasse tipo 2,1 (CCI2,1) para a
confiabilidade e o Erro Padrão de Medida (EPM) para concordância. Os efeitos teto e
piso foram calculados pelo percentual dos pacientes que marcaram os escores mínimos
e máximos. Resultados: O CCI(2,1) que avalia confiabilidade variou de 0,57 a 0,79
atribuindo reprodutibilidade entre substancial a moderada. O EPM que avalia
concordância variou de 0,90 a 2,18 pontos variando entre muito bom a duvidoso, e a
MMD que também avalia confiabilidade variou entre 2,70 a 5,07. Não foram detectados
efeitos de teto e piso, onde, o efeito teto apresentou 6,7% e para que seja considerado
efeito teto é necessário atingir score de 15%. Conclusão: As mudanças na forma de
resposta do Instrumento MedRisk proporcionaram uma escala sem efeito teto para ser
usada tanto por clínicos quanto por pesquisadores.

AVALIAÇÃO IMEDIATA DA DOR LOMBAR APÓS A APLICAÇÃO DA TENS
Autores
Fernanda Gaideski (1), Madeline Luiza Ferreira Pivovarsky (1), Rafael Michel de
Macedo (2), Raciele Ivandra Guarda Korelo (3) e Ana Carolina Brandt de Macedo (3).
Afiliação
(1) Discentes do Curso de Graduação em Fisioterapia, Setor de Ciências Biológicas,
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil; (2) Fisioterapeuta do Hospital
Costantini, Curitiba, Paraná; (3) Docentes do Curso de Graduação em Fisioterapia,
Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
Introdução:A dor lombar acomete de 70 a 85% de toda a população mundial. A
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) é utilizada como um recurso para
analgesia, no entanto, diferentes parâmetros de estimulação podem ser adotados.
Objetivo: Avaliar o efeito analgésico imediato de duas formas de estimulação da TENS,
na dor lombar crônica. Método: Este ensaio clínico, controlado randomizado, foi
previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do
Paraná (CAAE: 44642615.2.0000.010). Participaram 105 indivíduos com dor lombar
crônica, de ambos os sexos, com idade média de 42,5±14,1, divididos em 3 grupos:
controle (GC,n=35, estímulo elétrico desligado), TENS1 (GT1,n=35, modo
convencional, 100Hz, 50s, intensidade em nível sensorial) e TENS 2 (GT2,n=35, modo
Burst, 100Hz modulado em 2Hz, 50s, intensidade nível motor). Todos foram
submetidos a uma única aplicação de 30min, com 4 eletrodos posicionados de forma
cruzada na região lombar. Para avaliação dos resultados, foram utilizados a escala visual
analógica (EVA) e a algometria de pressão a 5cm à direita/esquerda da 3ª (L3) e 5ª (L5)
vértebra lombar. A avaliação ocorreu antes e imediatamente após a aplicação da TENS.
Os dados foram apresentados em média±desvio padrão e submetidos à análise de
esfericidade e homogeneidade de variância, por meio do teste de Mauchly e Levene. Foi
utilizado teste de ANOVA mista com medidas repetidas e contrastes planejados com
design 3 (grupo de tratamento: controle vs. TENS alta vs. TENS baixa)x2 (variáveis
desfechos antes vs. depois da intervenção). O nível de significância foi fixado em
p<0,05. O tamanho do efeito foi determinado pelo eta quadrado parcial(np²).
Resultados: Na avaliação pela EVA pôde-se perceber melhora evidente nos grupos que
tiveram aplicação efetiva da corrente. Houve significância na relação intervenção
(v=0.123, F (1,102) = 14.303, p = 0.000, np² = 0.123), porém não houve diferença
significativa quando comparado o GT1 com o GT2 (v = 0.014, F (1,102) = 1.418, p =
0.236, np² =0.014). Na algometria, todos os pontos da região lombar tiveram relevância
significativa na comparação GC com intervenção: L3 esquerda (v = 0.093, F (1,102) =
10.399, p = 0.002, np² = 0.093), L3 direita (v = 0.922, F(1,102) = 8.641, p = 0.004, np²
= 0.078), L5 esquerda (v = 0.864, F (1,102) = 16.080, p = 0.000, np² = 0.136) e L5
direita (v = 0.925, F(1,102) = 8.259, p = 0.005, np² = 0.075). Conclusão: A TENS
proporciona efeito analgésico imediato na dor lombar crônica, independente do modo de
estimulação.

EFEITO DE UM PROGRAMA DE HIDROCINESIOTERAPIA NA QUALIDADE DE
VIDA DE IDOSAS DA UNATI-2016
Autores
Jéssica de Sousa e Sousa (1), Mônica Batista Duarte (2), José Roberto de Souza Júnior
(3), Elizabeth Rodrigues de Morais (4); Marcelo Silva Fantinati (5) e Adriana Marcia
Monteiro Fantinati (6).
Afiliação
(1) Acadêmica do curso de Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás
(PUC-GO) – Goiânia – Goiás – Brasil; (2,3) Fisioterapeuta na Clínica Escola Vida da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC – GO) - Goiânia- Goiás- Brasil; (4,6)
Docente do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás (UEG) Campus
Goiânia/ESEFFEGO – Goiânia – Goiás – Brasil e da Pontifícia Universidade Católica
de Goiás (PUC-GO) – Goiânia – Goiás – Brasil; (5) Docente do curso de Fisioterapia da
Universidade Estadual de Goiás (UEG) Campus Goiânia/ESEFFEGO – Goiânia –
Goiás – Brasil.
Introdução: O envelhecimento natural é uma importante fase de mudanças fisiológicas,
biológicas e psicológicas, com a fisioterapia aquática mantém a autonomia e promove
saúde ao indivíduo durante essa fase. Objetivo: analisar o efeito da hidrocinesioterapia
na qualidade de vida de idosas da UNATI. Método: estudo quantitativo, quase
experimental descritivo, tendo como amostra idosas da Universidade Aberta a Terceira
Idade (UNATI). Aprovado pelo comitê de ética da Pontifícia Universidade Católica de
Goiás sob parecer de número 968807/2015. As alunas foram entrevistadas
individualmente, através do questionário epidemiológico e o WHOQOL-bref. A
intervenção consistiu de um programa de hidrocinesioterapia durante três meses, duas
vezes por semana, cinquenta minutos de duração. Os dados foram analisados pelo
programa SPSS versão 20.0, foi utilizado o Teste Shapiro-Wilkpara análise da
normalidade e o Teste t pareado para a comparação com significância de 5% (p<0,05).
Resultados: amostra composta de 29 idosas, com a média de idade de 67,37 anos, a
maioria casadas e com 1º grau completo. Os resultados para o domínio físico préintervenção foi de 79,66 e pós 82,51 (p=0,073), para o domínio psicológico pré foi de
64,47 e pós 80,83 (p=0,000*), para o domínio social pré foi de 60,32 e pós 81.60
(p=0,000*), para o domínio ambiente pré foi de 66,52 e pós 72,21 (p=0,064) e para
qualidade de vida geral o pré foi de 68,95 e o pós 79,47 (p=0,001*). Conclusão: o
programa de hidrocinesioterapia teve efeito positivo em todos os domínios da qualidade
de vida, os domínios que apresentaram valores significativos foram psicológico, social e
qualidade de vida geral.
Palavras-Chave: Hidrocinesioterapia; Envelhecimento, qualidade de vida.

CORRELAÇÃO ENTRE A QUALIDADE DE VIDA E A FUNÇÃO PULMONAR DE
IDOSAS PRATICANTES DE UM PROGRAMA DE HIDROCINESIOTERAPIA
Autores
Mísley Haliny Rodrigues Ferreira (1), Mônica Batista Duarte (2), José Roberto de
Souza Júnior (3), Elizabeth Rodrigues de Morais (4), Marcelo Silva Fantinati (5) e
Adriana Marcia Monteiro Fantinati (6).
Afiliação
(1) Acadêmica do curso de Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás
(PUC-GO) – Goiânia – Goiás – Brasil; (2,3) Fisioterapeuta na Clínica Escola Vida da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC – GO) - Goiânia- Goiás- Brasil; (4,6)
Docente do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás (UEG) Campus
Goiânia/ESEFFEGO – Goiânia – Goiás – Brasil e da Pontifícia Universidade Católica
de Goiás (PUC-GO) – Goiânia – Goiás – Brasil; (5) Docente do curso de Fisioterapia da
Universidade Estadual de Goiás (UEG) Campus Goiânia/ESEFFEGO – Goiânia –
Goiás – Brasil.
Introdução: A redução da capacidade fisiológica presente no processo do
envelhecimento pode acarretar declínios marcantes na função pulmonar e cognitiva,
podendo afetar potencialmente a qualidade de vida dos idosos. Objetivo: Correlacionar
a qualidade de vida com o fluxo expiratório forçado médio das participantes de um
programa de hidrocinesioterapia da Universidade Aberta a Terceira Idade (UNATI),
antes e após o programa. Método: estudo quantitativo, quase experimental descritivo,
tendo como amostra 29 idosas da UNATI, foi aprovada pelo comitê de ética da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás sob parecer de número 968807/2015. Para a
avaliação da qualidade de vida utilizou-se o Questionário WHOQOL-bref e para
verificar a função pulmonar o espirômetro da marca OneFlow. A intervenção ocorreu
por três meses, duas vezes por semana, durante cinquenta minutos. Os dados foram
analisados pelo programa SPSS versão 20.0, utilizou-se o Shapiro –Wilk para
determinar a normalidade e o Teste de Sperman para a correlação com significância de
5% (p<0,005). Resultados: 29 idosas, com média de idade de 67,37 anos, sendo a
maioria casada e com o 1º grau completo. Os resultados encontrados entre o fluxo
expiratório forçado médio (FEF25%-75%) e o domínio psicológico foi de r=0,74 com
p=000**(forte correlação), entre o domínio social foi de r=0,40 com
p=0,031*(moderada correlação), e entre a qualidade de vida geral foi de r=0,63 com o
p=0,00**(forte correlação). Conclusão: Existe correlação significativa entre a qualidade
de vida e a função pulmonar, sendo que através do programa de hidrocinesioterapia é
possível melhorar o pico FEF e logo a qualidade de vida.

EFEITOS DO MÉTODO PILATES NA POSTURA DE PORTADORES DE DOR
LOMBAR CRÔNICA INESPECÍFICA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO
Autores
APARECIDA MARIA BERNARDO MATOS (1), SIMONE FERREIRA LOBO (1),
PAULO ADRIANO SCHWINGEL (2), FRANCIS TROMBINI-SOUZA (1) e RITA DI
CÁSSIA DE OLIVEIRA ANGELO (1).
Afiliação
(1) Departamento de Fisioterapia, Universidade de Pernambuco (UPE) Campus
Petrolina-PE, Brasil; (2) Departamento de Nutrição, Universidade de Pernambuco
(UPE) Campus Petrolina-PE, Brasil. Trabalho conduzido e realizado no Laboratório de
Pesquisas em Desempenho Humano da UPE Campus Petrolina – PE, Brasil.
Introdução: Definido como um método que melhora a postura, respiração, flexibilidade
e força muscular, a abordagem do Pilates centra-se na consciência cinestésica de
acionamento dos músculos do tronco para estabilizar a região lombo-pélvica. Objetivo:
O objetivo do estudo foi avaliar a eficácia de um protocolo de exercícios do método
Pilates na percepção dolorosa e no alinhamento dos segmentos corporais de indivíduos
com dor lombar crônica inespecífica (DLCI). Métodologia: Trata-se de um ensaio
clínico randomizado registrado na International Clinical Trials Registry Platform da
Organização Mundial de Saúde (nº U1111-1165-7006) que segue o checklist do
Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT 2010). Foi conduzido em
concordância com a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde sob CAAE
41157515.7.0000.5207. Participaram do estudo 80 indivíduos com DLCI, ambos os
sexos, 18 a 59 anos, que preencheram os seguintes critérios: ausência de alterações
estruturais dos membros inferiores e/ou coluna lombar; histórico negativo de cirurgia
em segmento vertebral; ausência de bandeiras vermelhas ou radiculopatias; ausência de
doença reumática ou incontinência urinária; não estar em gestação ou período puerperal
e não estar envolvido em outro programa de tratamento. Os indivíduos foram alocados
aleatoriamente em Grupo Controle (GC; n=21) que recebeu eletroanalgesia por meio da
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) e Grupo de exercícios do método
Pilates (GP; n=59), tratado com exercícios de Pilates no solo. A dor, desfecho primário,
foi avaliada através da Escala Analógica Visual (EAV). Os desfechos secundários foram
os ângulos referentes ao alinhamento dos segmentos corporais dos voluntários,
avaliados por meio da biofotogrametria, nos momentos pré e pós-intervenção. Foram 21
sessões de 60 minutos, 3 vezes por semana. Resultados: Houve redução significativa da
intensidade da DLCI em ambos os grupos (p< 0,001). Apenas no GP foram verificadas
alterações significativas no alinhamento vertical do tronco (p <0,001) com decréscimo
da projeção do tronco para frente, além de redução da flexão dos quadris e joelhos (p <
0,001). Conclusão: Exercícios de Pilates no solo são eficazes na redução da dor e no
realinhamento postural em curto prazo de indivíduos com DLCI. Na redução da dor em
curto prazo, a eletroanalgesia tem efeito semelhante ao dos exercícios de Pilates.
Palavras-chaves: Dor lombar; Método Pilates; Postura Corporal.

EFICÁCIA DO MÉTODO MAITLAND NO TRATAMENTO DA DOR LOMBAR
CRÔNICA EM JOVENS: REPERCUSSÕES NA MELHORA DA DOR E DA
FUNCIONALIDADE
Autores
Maria Eduarda Ferreira Costa, Marcela da Gama e Silva Ferreira, Lívia Shirahige
Gomes do Nascimento, Ana Paula de Lima Ferreira, Marcelo Renato Guerino e Maria
das Graças Rodrigues de Araújo.
Afiliação
Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco.
INTRODUÇÃO: Dentre as algias vertebrais, a mais prevalente é dor lombar, levando
muitas vezes a repercussões socioeconômicas relacionadas ao afastamento do trabalho.
Fisioterapeutas, sejam profissionais ou graduandos, apresentam alta prevalência de
lombalgia, com isso, a fisioterapia tem a mobilização vertebral pelo Método Maitland
(MM) como recurso para restaurar a mobilidade e normalizar a fisiologia
musculoesquelética. OBJETIVOS: Verificar eficácia do MM em estudantes de
fisioterapia na redução da dor e melhora da funcionalidade. METODOLOGIA: Ensaio
clínico piloto cego, controlado, randomizado, CAAE: 49100715.0.0000.5208. Incluídos
indivíduos com idades entre 18 e 30 anos; queixa dolorosa lombar (1 a 5 anos); sem
tratamento fisioterapêutico durante o estudo e que assinaram o Termo Consentimento
Livre Esclarecido. Randomizados: grupo Intervenção (GI;n=04; MM) e Controle
(GC;n=08; exercícios terapêuticos). Foram avaliados quanto à antropometria (IMC),
funcionalidade (Questionário Roland Morris-QRM); nível da dor (Escala Visual
Analógica-EVA), antes de iniciarem às sessões (T0) e ao final das 6a e 12a sessões (T1
e T2). GI tratamento com mobilizações, PA central, aplicação força transversal no
processo espinhoso vertebral, aplicação três séries, cada uma 40 segundos, reavaliações
após cada série; GC tratamento em grupo: aquecimento e alongamento, exercícios
individuais e relaxamento. Ambos os grupos submetidos a 12 sessões, duas vezes na
semana, intervalo mínimo 48 horas, por seis semanas. As variáveis quantitativas
descritas em média e desvio padrão; categóricas apresentadas em frequência simples e
percentual. Teste Shapiro-wilk avaliou distribuição normal dos dados, teste t (amostras
independentes) na análise intergrupo da avaliação inicial. Dados com distribuição não
normal fez-se teste Friedman e post-hoc, Wilcoxon (diferenças intragrupo); MannWhitney diferenças intergrupo. Testes qui-quadrado e exato de Fisher foram realizados
na comparação das frequências entre grupos, variáveis categóricas, p0,05.
RESULTADOS: QRM observou-se que GC apresentou melhora significativa em
relação à T0 na reavaliação T1 (p= 0,026) e T2 (p=0,018); similarmente EVA em
relação a T1(p=0,018) e T2(p=0,017). GI manteve-se constante durante o tratamento.
CONCLUSÃO: Infere-se que, Método Maitland e Exercícios, foram eficazes na
redução álgica e na melhora da funcionalidade em indivíduos com dor lombar crônica.
PALAVRAS-CHAVE: Dor lombar, Estudantes, Método Maitland, Exercícios.

ANÁLISE COMPARATIVA DA TEMPERATURA SUPERFICIAL DO MÚSCULO
QUADRÍCEPS COM TERMÔMETRO INFRAVERMELHO APÓS APLICAÇÃO DA
DIATERMIA POR ONDAS CURTAS CONTÍNUO NOS MÉTODOS CAPACITIVOS
Autores
Inaihá Laureano Benincá, Daniela de Estéfani, João Carlos da Silva, Núbia Carelli
Pereira De Avelar e Alessandro Hauphental.
Afiliação
Universidade Federal de Santa Catarina
Introdução: O aumento da temperatura proporciona efeitos fisiológicos que geram o
relaxamento e diminuição da dor. A diatermia por ondas curtas (OC) tem se mostrado
um recurso eficiente no aquecimento das camadas mais profundas da pele. Há três
arranjos principais de aplicação do OC capacitivo: coplanar, longitudinal e contraplanar.
Não há consenso na literatura quanto ao melhor modo de aplicação. Objetivos:
Comparar qual dos três métodos capacitivos promove e mantém maior aquecimento.
Métodos: Trata-se de um estudo de caso relacionado a projeto aprovado sob o número
de aprovação do CEP: 1771454. Realizou-se três aplicações do OC em um indivíduo,
sexo masculino, idade de 22 anos, com intervalo de 24 horas. Antes da aplicação o
indivíduo foi orientado a manter-se em uma posição adequada sem tocar a região da
coxa durante 20 minutos para ajuste da temperatura corporal. A temperatura foi aferida
no centro da coxa e abaixo da placa, imediatamente antes da aplicação do OC, após 20
minutos de aplicação e no intervalo de 1 minuto até o tempo de 20 minutos. A
mensuração da variável foi através do termômetro digital infravermelho SKTI-550, o
qual foi posicionado a 10 cm da porção média da coxa do indivíduo. A indução de calor
foi pelo equipamento Carci diatermede II. Resultados: A temperatura antes da aplicação
variou menos de 1°C nos três modos. Imediatamente após a aplicação, na medida
abaixo da placa todos os modos alcançaram 40 °C, na medida do centro da coxa o modo
coplanar atingiu a maior temperatura (37,8 °C), seguido do longitudinal (33,3 °C) e
contraplanar (32,0 °C). Para o resfriamento do tecido, os três modos apresentaram
semelhante reaquecimento na medida abaixo da placa. Na medida do centro da coxa
novamente ocorreu houve maior predomínio do modo coplanar, seguido do longitudinal
e contraplanar. Conclusão: Abaixo da placa os três modos aquecerem de maneira
semelhante o tecido. O aquecimento superficial do centro da coxa foi mais vigoroso no
modo coplanar, seguido do longitudinal e do contraplanar.

CORRELAÇÃO
DE
SINTOMAS
OSTEOMUSCULARES
MUSCULOESQUELÉTICOS EM CABELEIREIRAS

E

RISCOS

Autores
Joarez Sales Bastos Filho (1), Luiza Karollynne dos S. Silva (1), Hildiane Aires Dias
(1), Thalyta Christian M. Campos (1) e Adroaldo José Casa Junior (2).
Afiliação
(1) Unversidade Salgado de Oliveira Campus Goiânia; (2) Universidade Federal de
Goiás - Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde.
Introdução: A profissional cabeleireira está exposta a variados riscos
musculoesqueléticos devido à demanda e fatores ergonômicos, com isso torna-se mais
suscetível ao desenvolvimento de sintomas osteomusculares. Objetivo: Descrever e
correlacionar os sintomas osteomusculares e riscos musculoesqueléticos de cabeleireiras
da cidade de Aparecida de Goiânia (Goiás). Métodos: Trata-se de um estudo transversal
e analítico, sendo a amostra composta por 30 cabeleireiras com idade igual ou superior a
18 anos e que trabalhavam em salões de beleza da cidade Aparecida de Goiânia (Goiás).
As participantes foram abordadas em seus locais de trabalho e avaliadas por meio do
Roteiro de Avaliação de Riscos Musculoesqueléticos (RARME) e Questionário Nórdico
de Sintomas Osteomusculares (QNSO), que verificam os riscos musculoesqueléticos e
sintomas osteomusculares, respectivamente. Adotou-se um nível de significância de 5%
(p 0,05). Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Salgado de Oliveira, sob o número 089997/2016. Resultados: Pôde-se observar elevada
prevalência dos referidos sintomas nos últimos 12 meses. Foi demonstrado que as
regiões com mais sintomas foram a coluna vertebral, punho/mãos/dedos e
tornozelo/pés/dedos. Houve correlação entre as variáveis peso e Índice de Massa
Corporal (IMC) e os riscos musculoesqueléticos, demonstrando riscos de médio à alto,
segundo a classificação do RARME. Conclusão: Destaca-se a importância de um
ambiente de trabalho adequado e seguro para essas trabalhadoras na realização de suas
atividades diárias, pois este é capaz de influenciar positivamente na saúde das
cabeleireiras e ainda previne a exarcebação dos sintomas osteomusculares e riscos
musculoesqueléticos.
PALAVRAS-CHAVE: cabeleireiras, trabalho, riscos musculoesqueléticos, sintomas
osteomusculares.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES ADULTAS COM
LOMBALGIA CRÔNICA ATRAVÉS DO QUESTIONÁRIO SF-36
Autores
KOZLOVSKI, Cintia M. (1), CORDEIRO, Marina A.(1), BRANCO, Marina W. (1),
CAMPOS, Talita M. (1), SILVA, Carla Tissiane de Souza (2); DE MACEDO e Ana C.
B. (3).
Afiliação
(1) Estudantes de Graduação do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal do
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INTRODUÇÃO: A qualidade de vida deve ser foco fundamental no tratamento de
doenças crônicas, visto que essas doenças podem influenciar o estado completo de bemestar físico, mental e social dos pacientes. A avaliação da qualidade de vida por meio da
perspectiva individual do paciente é uma maneira de determinar os impactos das
doenças e dos tratamentos, as condições individuais, seus objetivos de vida, projeções e
convívio social. Além disso, a avaliação da qualidade de vida pode revelar a satisfação
do paciente em relação ao tratamento ao qual ele foi submetido. OBJETIVOS: Avaliar a
qualidade de vida de mulheres adultas com lombalgia crônica através do questionário
SF-36. METODOLOGIA: O projeto é considerado um ensaio clínico randomizado e foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Setor de Ciências da
Saúde/UFPR sob parecer nº 1715075. Foram avaliadas 21 mulheres adultas, sedentárias,
não fumantes, com idade média de 47,6±9 anos, que apresentassem diagnóstico clínico
de lombalgia crônica. Para análise da qualidade de vida, as participantes responderam
ao Formulário Abreviado de Avaliação de Saúde 36 (SF-36). Esse questionário é
composto por 8 domínios (capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor,
estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, limitação por aspectos emocionais e
saúde mental), totalizando 36 questões e seus escores variam de 0 a 100, sendo que
quanto maior o escore, melhor o estado geral de saúde da participante. RESULTADOS:
Dos 8 domínios avaliados, 7 deles apresentaram escore médio abaixo de 60 pontos.
Capacidade funcional alcançou a maior média (65,9±19,1 pontos) e vitalidade foi o
domínio com a menor média (33,1±15,4 pontos). Das 21 participantes, 12 apresentaram
escore abaixo de 50 pontos para o domínio da dor e 100% delas tiveram resultados
abaixo de 60 pontos para vitalidade. Para este domínio, a pontuação máxima alcançada
foi de 55 e a mínima de 5 pontos. 71% das participantes obtiveram resultados abaixo de
50 pontos em relação a limitação por aspectos emocionais. CONCLUSÃO: A dor
lombar pode afetar significativamente a qualidade de vida de mulheres adultas. É
possível concluir que a percepção pessoal das participantes em relação aos diversos
domínios de sua saúde sofre variações negativas. Vitalidade e limitação por aspectos
emocionais são as variáveis mais afetadas em condições com lombalgia crônica.

EFEITOS CRÔNICOS DO EXERCÍCIO DE ALONGAMENTO MECÂNICO
PASSIVO ESTÁTICO NA HISTOMORFOMETRIA RADIAL E LONGITUDINAL
DO MÚSCULO SÓLEO DE RATAS JOVENS
Autores
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Gianello Gnoato Zotz (1).
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Introdução: O exercício de alongamento está comumente presente na rotina de
exercícios de idosos, atletas e também na reabilitação de pacientes quando o objetivo é
o aumento da amplitude de movimento. O efeito funcional frequentemente relatado é o
aumento na mobilidade articular com melhora nas atividades de vida diária. Dessa
forma a compreensão das mudanças histomorfométricas decorrentes do estímulo de
alongamento que repercutem em ganho de movimento são necessárias. Objetivo: avaliar
os efeitos de 3 semanas de alongamento mecânico passivo estático no peso muscular, na
área de secção transversa muscular (ASTFM), comprimento muscular e número de
sarcômeros em série no músculo sóleo de ratas jovens. Metodologia: Dezoito Rattus
norvegiccus, linhagem Wistar albino, fêmeas (6 meses) foram randomizadas em grupo
controle (GC, n=8, 278,97±30,34g) e grupo alongamento (GA, n =10 ,253,47±14,25g).
O GA foi submetido ao protocolo de alongamento passivo mecânico que consistiu em
uma série de 4 repetições de 1 minuto, intervaladas por 30 segundos de repouso, no
sóleo esquerdo, 3 vezes por semana, durante 3 semanas, totalizando 9 sessões de
alongamento. No 21º dia do experimento o músculo sóleo esquerdo foi dissecado e o
comprimento muscular foi mensurado com um paquímetro e pesado em uma balança de
precisão. Na sequência, o músculo foi armazenado para posterior análise da ASTFM de
cortes histológicos transversais corados com hematoxilina-eosina. O número de
sarcômeros em série foi contado em 300 m das fibras musculares e estimado pelo
comprimento total do músculo. Ambas análises foram realizadas por meio do software
Image J. Resultados: Nove sessões de alongamento promoveram aumento do peso
muscular (GA 0,167±0,020g vs GC 0,140±0,022g, p=0,016, ANOVA one way) e da
ASTFM (GA 5681,16±1943,612 µm2 vs GC 5119,85±1857,73 µm2, p= 0,000, MannWhitney). Embora não tenha sido observada diferença no comprimento muscular (GA
22,07±1,55mm vs GC 22,34±1,58mm, p=0,727, ANOVA one way), foi detectado
aumento do número de sarcômeros em série (12.063±1.564 vs 10.066±1.213, p=0,01,
ANOVA one way). Conclusão: O exercício de alongamento realizado 3 vezes por
semana durante 3 semanas induziu hipertrofia muscular e sarcomerogênese no músculo
sóleo de ratas jovens.
Palavras-chave: Exercícios de alongamento muscular, músculo esquelético, ratos.

VALIDADE DO ESFIGNOMANÔMETRO PARA AVALIAÇÃO DE FORÇA DE
FLEXÃO NO PLANO ESCAPULAR, ROTAÇÕES INTERNA E EXTERNA DE
OMBRO
Autores
Ilha Fernandes, Ingrid Fernandes, Denise Cardoso, Leonardo Intelangelo, Diego
Bordachar e Alexandre Barbosa.
Afiliação
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Governador Valadares.
Introdução: O teste do esfigmomanômetro (TE) apresenta altos índices de
confiabilidade/reprodutibilidade para medida de força muscular isométrica, excelente
relação custo-benefício, de rápida e fácil execução, pode substituir o teste muscular
manual. Não há estudos que correlacionem o TE não adaptado e o Dinamômetro
Manual (DM) para movimentos de flexão do ombro no plano escapular (scaption),
rotação interna (RI) e rotação externa (RE). O objetivo do presente estudo foi avaliar a
validade concorrente do TE em relação ao DM para movimentos de ombro (scaption ,RI
e RE). Metodologia: Participaram deste estudo transversal para validação instrumental
50 adultos entre 18-35 anos, sem histórico de lesão no ombro, recrutados na cidade de
Governador Valadares (CAAE 63883116.1.0000.5147). As posições de cada teste
foram: scaption (90 graus de abdução com 30 graus de adução horizontal); RI (ombro
em posição neutra e 90 graus de flexão de cotovelo); e RE (ombro em posição neutra e
90 graus de flexão de cotovelo). Foram realizadas 3 contrações isométricas voluntárias
máximas (CIVM) por 6 s com 1 min de repouso no TE (calibrado em 40 mmHg com
peso de 5 kg e recalibrado à cada teste) e no DM (Lafayette) para cada teste e 15 min de
intervalo entre os instrumentos. Ambos os instrumentos foram posicionados
internamente a um cinto inextensível fixado ao espaldar. A média dos valores obtidos a
partir das 3 tentativas foi usada para as análises estatísticas. Resultados: Confirmada a
normalidade realizou-se análise descritiva. Os valores médios do DM foram, em Kgf:
3.6+1.37; 5+1.65; 3.8+1.13; e no TE: 120+33; 134+39; 108+31; para scaption, RI e RE,
respectivamente. A análise de regressão linear estabeleceu equações de predição dos
valores de força em Kgf a partir dos valores de mmHg, resultando em: 3.6+1.48;
5+2.02; 3.8+1.34; para scaption (r2=0,85), RI (r2=0,85) e RE (r2=0,71),
respectivamente. O teste de correlação de Pearson demonstrou alta correlação TE-DM
(r=0,92; 0,82; 0,92; scaption, RI e RE, respectivamente). Verificou-se alta
reprodutibilidade pelo CCI (0,89; 0,78; 0,81 scaption, RI e RE, respectivamente). A
decisão de utilizar uma cinta inextensível se baseou na maior confiabilidade de medidas
de CIVM de ombro com DM. Conclusão: O TE não adaptado apresenta validade
concorrente com o DM e alta reprodutibilidade paralela podendo ser utilizado para
avaliar a força muscular isométrica em scaption, RI e RE.

GLUTEAL ACTIVATION AND INCREASED UNILATERAL FRONTAL PLANE
PROJECTION ANGLE DURING A STEP-DOWN TEST IN YOUNG HEALTHY
WOMEN
Autores
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Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus
Governador Valadares.
Introduction: Gluteal weakness is often associated to abnormal femoral movements in
internal rotation associated to adduction of the hip, leading the knee to medially move
on the frontal plane. Young women are more affected and show greater changes in
lower limb’s kinematics. Objective: the purpose of this study was to investigate how the
activation of gluteus maximus and gluteus medius interact with frontal plane projection
angle (FPPA) in healthy young women while performing the step-down test. Methods:
This was a non-randomized transversal study (CAAE 44416315.1.0000.5147). Eighteen
adult female (22±2 years of age, 165±6 cm, 58±8 kg) participated in this study.
Inclusion criteria were to present FPPA greater than 15 degrees during the step-down
maneuver on one limb. The other limb should present less than 15 degrees for
comparisons. The FPPA was measured through photogrammetry between the line from
the marker on the tibial tuberosity to center of the patella and the line from the anteriorsuperior iliac spine to the center of the patella at the frame that corresponded with the
point of maximum knee flexion. Surface electromyography (sEMG) was used to
analyze gluteus maximus (GM) and gluteus medius (Gm) activation. The maximal
voluntary isometric contraction (MVIC) was used to normalize the sEMG signal.
Results: The FPPA was correlated to right GM (r=0.40; p=0.008) and to the assessed
side (r=0.30, p=0.04). Right and left gluteus maximus were also correlated (r=0.65,
p=0.001). Two components were extracted from principal component analysis (PCA),
explaining 73% of variance. PCA showed GM (right=0.95 and left=0.78) explaining
48% of the cumulative variance at the first component and the Gm (right=0.41 and
left=0.77) explaining additional 25% of the variance at the second component.
Differences in muscle activation were found when FPPA was the independent variable.
The GM activation was higher on the side with angles above 15° (48±18% vs. 33±
17%; p=0.02), without difference for other comparisons. Conclusions: Findings suggest
relationship between increased FPPA and GM muscle, a determinant variable to such
dysfunction. Also provides preliminary evidence that young woman with dynamic knee
valgus exhibit greater GM activation, even before experiencing any symptoms such as
anterior knee pain.
Key words: electromyography, photogrammetry, dynamic valgus, knee, hip.

Á EFICÁCIA DA MICROCORRENTE NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS DE
DECÚBITO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Autores
ELANY MARIA DE AZEVEDO (1), FLÁVIO JOSE PEREIRA DE SOUSA (2),
JOCÉLIA TORQUATO DA SILVA (3), KALLYNE HELLEN DIONISIO DA SILVA
VIDAL (4) e SHEILA CARLA AGRA DE FARIAS (5).
Afiliação
Acadêmica do Curso de Fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Campina
Grande-FCM (1); Fisioterapeuta formado e Especializado em Fisioterapia em Terapia
Intensiva Adulto e Neonatal pela Faculdade de Ciências Médicas de Campina GrandeFCM (2); Fisioterapeuta pela Faculdade de Ciências Médicas de Campina GrandeFCM, Especialista em Fisioterapia Traumato Ortopédica pelo Instituto de
Aperfeiçoamento Profissional em Saúde (IAPS) (3); Acadêmica do Curso de
Fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande-FCM (4);
Fisioterapeuta Especialista em Ortopedia, Professora da Fisioterapia pela Faculdade de
Ciências Médicas de Campina Grande-FCM (5).
Introdução: A microcorrente é uma corrente galvânica, pulsátil (bifásica), finamente
sintonizada com os níveis elétricos das trocas iônicas que acontecem continuamente em
nível celular. As úlceras por pressão são dadas como dano, inflamação ou ferida da pele
ou estruturas subjacentes como resultado da compressão tecidual e perfusão inadequada.
Objetivos: Buscar informações sobre a eficácia do uso da microcorrente no tratamento
de úlceras por pressão através de um levantamento realizado em base de dados
nacionais e internacionais. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, de
caráter qualitativo, exploratório que visa proporcionar maior familiaridade com o
problema com vistas a torná-lo explicito ou construir hipóteses, envolvendo
levantamento bibliográfico, com base em material já mencionado. Resultados: Segundo
a literatura estudada, apresentou um ensaio clinico decorrer de 4 semanas, no qual 14
indivíduos foram divididos em dois grupos: grupo microcorrente e grupo controle. Após
4 semanas de intervenção, apenas os indivíduos alocados no grupo microcorrente
apresentaram melhora significante da dor avaliada nos momentos pré e pós-tratamento.
Conclusão: O presente estudo despertou a importância dos efeitos na área da
eletroestimulação. Visto que o uso da microcorrente é de grande valia no processo de
cicatrização e
reparo
tecidual,
além
da
diminuição
da
dor,
decorrente dos diversos efeitos supracitados produzidos pela corrente elétrica.
PALAVRAS-CHAVE: Microcorrente, Úlcera Cicatrização, Dor.

QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES APÓS DEZ ANOS DE DISCECTOMIA
LOMBAR
Autores
Aline Miranda dos Santos Lima, José Renato de Sousa Bulhões, Marcos Masini
Afiliação
Centro Universitário de Brasilia UNICeub.
Introdução: A dor lombar é o sintoma doloroso mais comum do ser humano. Quando
não há melhora com tratamento convencional, opta-se pela microcirurgia da hérnia
discal, que realiza uma descompressão da raiz afetada através da ressecção do conteúdo.
Objetivo: Avaliar a qualidade de vida de pacientes que realizaram microdisectomia
lombar há 10 anos. Comparando os dados obtidos pelo questionário Medical Outcomes
Study 36 – Item Short – Form Health Survey (SF 36) no pós cirúrgico e dez anos após o
procedimento. Metodologia: Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Centro Universitário de Brasília, número 045670/2016. O estudo observacional
descritivo possui amostra aleatória composta por 46 voluntários participantes do estudo
“Eficiência de protocolos fisioterapêuticos específicos aplicados em pacientes no pósoperatório de hérnia de disco lombar”. Dados obtidos pelo questionário SF 36 aplicado
com o mesmo protocolo no pós cirúrgico e após de dez anos do procedimento.
Resultados: Representando 21,74% da amostra inicial, atualmente tem 10 participantes
com média de idade de 55,3± 9,08 e IMC 24,66±3,2 Kg/m². Foi admitindo valor de
nível descritivo (P) igual ou menor que 0,05. Sendo encontradas diferenças
significativas nos valores obtidos através do SF-36 em limitações por aspectos físicos
com p=0,006, limitações por aspectos emocionais com p=0,011 e aspectos sociais com
p=0,033, apresentando melhoras após a primeira avaliação realizada. Discussão:
Observa-se maior incidência da hérnia discal nas regiões de L4/L5 e L5/S1 e associação
da dor com a fraqueza da musculatura estabilizadora. O SF-36 avalia se o indivíduo tem
necessidade de diminuir a carga de trabalho e dificuldade em realizar tarefas, e
atualmente os pacientes apresentam melhores condições físicas. Outra alteração foi nos
aspectos emocionais pois a dor intensa reduz a capacidade funcional para as atividades
de vida diária interferindo diretamente no convívio familiar e social. Silva (2011) relata
que o tempo médio entre procedimentos cirúrgicos é de 58 meses, com recidiva mais
frequente no primeiro ano, estável nos primeiros cinco anos, decrescendo até os dez
anos e depois esporádica. Conclusão: Os pacientes apresentam melhora na qualidade de
vida após 10 anos do procedimento cirúrgico, pois a ressecção do conteúdo melhorou as
limitações por aspectos físicos, contribuindo para o melhor convívio social e emocional
dos indivíduos.

EFEITOS DO EXERCÍCIO ISOMÉTRICO SOBRE OS ÍNDICES DE PRESSÃO
ARTERIAL E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM ADULTOS: REVISÃO
SISTEMÁTICA COM META-ANÁLISE
Autores
Mylena Maria Salgueiro Santana (1), Izabella de Oliveira Vieira (2), Jader Pereira de
Farias Neto (3), Divaldo Pereira de Lyra Junior (4), Leonardo Yung dos Santos Maciel
(5) e Walderi Monteiro da Silva Junior (3)
Afiliação
(1) Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de
Sergipe; (2) Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal de
Sergipe (3) Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de Sergipe, Campus
Aracaju; (4) Departamento de Farmácia, Universidade Federal de Sergipe, Campus São
Cristóvão; (5) epartamento de Fisioterapia, Universidade Federal de Sergipe, Campus
Lagarto.
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica possui alta taxa de incidência na população
global, sobretudo na idosa, na qual chega a atingir 68%. Mudanças de hábitos de vida
vêm sendo propostas como formas de tratamento, entre elas: a prática regular de
exercício físico. Neste sentido, alguns ensaios clínicos têm buscado avaliar os efeitos do
exercício isométrico sobre os índices de pressão arterial e frequência cardíaca, para
possibilitar seu uso no manejo da hipertensão. No entanto, os ensaios envolvem
pequenas amostras e, além disso, pouco se sabe sobre a influência da idade sobre estes
efeitos. Objetivo: analisar na literatura o efeito do exercício isométrico sobre a pressão
arterial (PA) e da frequência cardíaca (FC) de adultos, bem como investigar a influência
da idade sobre as repostas agudas. Métodos: Foi realizada busca nas bases de dados:
PubMed, Lilacs, Scielo, Scopus e PeDro, por ensaios clínicos publicados até 23 de Maio
de 2016 que avaliaram os efeitos crônicos e agudos do exercício isométrico sobre os
níveis de PA e FC em adultos. Foram incluídos estudos realizados em sujeitos com
idade >18 anos, artigos com única sessão de exercício isométrico para análise da
influência da idade sobre o efeito agudo deste tipo de exercício, e com período mínimo
de intervenção de quatro semanas para avaliação do efeito crônico. Foi utilizado um
modelo de efeito fixo para geração da meta-análise e os dados foram reportados em
diferenças médias padronizadas com intervalo de confiança de 95%. Resultados: Foram
incluídos 4 artigos no estudo I, referente à influencia da idade efeito agudo do exercício
isométrico sobre a PA e FC, e 2 artigos sobre o efeito crônico. Foram observados
aumentos maiores de PA e FC imediatamente após exercícios realizados com maior
volume total de isometria e massa muscular envolvida e efeitos hipotensores foram
observados cinco minutos após a sessão de exercício isométrico. O estudo II
demonstrou que o treino isométrico de preensão manual é capaz de reduzir
significativamente apenas a PAS e a PAM, -1,58 [ -2,64 , -0,51 ] , p = 0,004, e - 0,91 [1,58 , -0,24], p = 0,008, respectivamente. Conclusão: o treino isometrico de preensao
manual é capaz de reduzir significativamente os niveis de PAS e PAM, mas não de
PAD e FC. No entanto, são necessários mais estudos que envolvam as principais

populações a serem beneficiadas, idosos e hipertensos, para subsidiar mais fortemente a
utilização desta modalidade de treino no manejo da hipertensão.

PACIENTES PERSISTEM COM DOR, REDUÇÃO DE AMPLITUDE DE
MOVIMENTO, FORÇA MUSCULAR E FUNCIONALIDADE APÓS ~6 MESES DE
ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL
Autores
Ricardo Ribeiro Bittencourt, Bruna de Moraes Lopes, Bruno Manfredini Baroni e
Marcelo Daria Silva (1).
Afiliação
(1) Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre / Porto Alegre / Rio
Grande do Sul / Brasil.
Introdução: A cirurgia de artroplastia total de quadril (ATQ) visa promover alívio dos
sintomas dolorosos, melhorar o déficit de imobilidade da articulação e a funcionalidade
dos pacientes. Apesar os benefícios, evidências apontam para a persistência de
alterações funcionais no período pós-operatório(PO). Objetivo: comparar o grau de
funcionalidade, o nível de dor e o torque muscular de pacientes submetidos à ATQ a um
grupo controle(GC). Métodos: Foi realizado um estudo transversal de caráter descritivo
e comparativo, com 23 indivíduos (13 homens, 10 mulheres) em PO tardio de ATQ e 23
(10 homens, 13 mulheres) indivíduos sem sinais e sintomas de dor no quadril. Após a
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (parecer nº 925.402/14), os pacientes foram
avaliados, através do questionário Harris Hip Score (HHS), teste Timed Up and Go
(TUG), escala visual analógica de dor e torque isométrico da musculatura do quadril. Os
membros inferiores tiveram sua ordem randomizada, através de um aplicativo para
celular (Randomizers - www.random.org) e foram realizadas 3 mensurações do torque
para cada grupo muscular, com duração de 5 e intervalo de 90 segundos. Estímulos
verbais foram fornecidos durante os testes. Para tratamento estatístico dos dados,
realizou-se o teste t para comparação entre grupos e o teste t para amostras pareadas,
para comparação intra-grupo. Adotou-se um nível de significância de 0.05. Resultados:
O tempo médio, em meses, de PO do Grupo ATQ(GATQ) foi de 6,52+1,44. A média de
idade encontrada no GATQ (62,91+6,69) e no GC (57,86+6,67) apresentam diferenças
significativas (p<0.05). O GATQ mostrou grau de funcionalidade significativamente
menor (p=0.001) em comparação ao grupo controle, através dos escores do HHS e
do TUG. A dor mostrou-se maior no GATQ que no GC (p=0.001), nos momentos pré e
pós-avaliação. O membro inferior acometido (MIA) apresentou valores
significativamente menores no torque muscular, quando comparado ao membro inferior
não acometido (MINA), para os movimentos de flexão e abdução. Os sujeitos do GATQ
apresentaram restrições significativas (p<0.05) no torque muscular dos flexores e
abdutores do MINA em comparação ao membro dominante, e dos abdutores e adutores,
em comparação ao membro não dominante do GC. Conclusão: dor, restrição da
capacidade funcional e reduções na ADM e torque muscular do quadril persistem em
pacientes com ATQ por aproximadamente 6 meses de PO.
Palavras-chave: osteoartrite, artroplastia total de quadril.

INDIVIDUALS WITH SICKLE CELL DISEASE AND CHRONIC PAIN DISPLAY
INCREASED DELTA AND THETA EEG POWER DENSITY AT REST
Autores
Tiago da Silva Lopes (1,2), Marjorie Rodrigues Xavier Reis (1), Jamille Evelyn R. S.
Santana (1), Wellington dos Santos Silva (1,3), Sanzia Bezerra Ribeiro (1,3) Fernanda
Costa Queiros (1) e Abrahão Fontes Baptista (1,2).
Afiliação
(1) Núcleo de Estudos em Saúde e Funcionalidade, Instituto de Ciências da Saúde,
Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA; (2) Programa de Pós-graduação em
Medicina e Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal da Bahia, Salvador,
BA; (3) Curso de Fisioterapia, Faculdade Adventista da Bahia, Cachoeira, BA
Introduction: Chronic pain due to musculoskeletal injury is associated with altered
electroencephalography (EEG) power density, but it has not yet been shown if this is the
case in individuals with sickle cell disease (SCD) and associated chronic pain (CP) due
to hip osteonecrosis. Objectives: Characterize EEG activity in individuals with SCD and
CP due to hip osteonecrosis. Methods: In this cross-sectional observational study 17
individuals (6 male, 11 female, age 35,35±9,38) were evaluated to estimate EEG power
density at rest for the delta, theta, alpha and beta EEG bands in the frontal, central,
parietal, temporal and occipital regions of interest (ROI). Healthy control participants
were paired by sex and age. EEG data were acquired with 30 electrodes, during four
minutes, with eyes closed and at rest. The study was ethically approved under the
CAAE 31237514.1.0000.0042 at the Faculdade Adventista da Bahia Ethics Commitee.
All participants read and signed the informed consent. Results: Individuals with SCD
and CP presented higher power density in the delta [F (1,29) = 12,51, p=0,001] and
theta [F (1,29) = 9,54, p=0,004] EEG bands, which correspond to the low frequency
range of EEG bands.Conclusion: Individuals with SCD and CP associated with hip
osteonecrosis present a shift to lower frequencies in the EEG bands, which may
correspond to thalamocortical dysrhythmia, a maladaptive phenomenon already
observed in other CP conditions such as neuropathic pain. This characteristic may be a
key factor in the chronification of pain in these individuals and may help understand
maladaptive brain functioning in these individuals. It may also help the development of
targeted therapies to these dysfunctional characteristics, such as noninvasive brain
stimulation techniques that aim to interfere with maladaptive plasticity.
Key words: Chronic pain, Sickle Cell Disease, Hip osteonecrosis, quantitative EEG,
Power density.

UTILIZAÇÃO DO HJHS SCORE NA AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA DE
PACIENTES HEMOFÍLICOS PRÉ-SINOVECTOMIA RADIOATIVA NO
HUCFF/UFRJ
Autores
Fernando E. Zikan (1), Felipe Piauí (2), Lucas Barroso (2), Matheus Rosa (2) e Suelen
Karen (2).
Afiliação
(1) Professor Adjunto Faculdade de Medicina, Departamento de Fisioterapia, UFRJ; (2)
Acadêmicos do Curso de Fisioterapia, UFRJ.
INTRODUÇÃO - 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 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
musculoesquelética, sistêmica, recomendada pela Federação Mundial de Hemofilia é
dada pelo HJHS SCORE. OBJETIVOS - Este trabalho teve como objetivo avaliar
pacientes que foram submetidos à Radiossinoviortese através do HJHS SCORE e
observar os resultados pretendidos com este teste. MÉTODOS - Trata-se de um estudo
transversal descritivo onde utilizamos o HJHS SCORE para avaliar as variáveis
quantitativas: edema e alteração de trofismo (através de perimetria); dor, força muscular
(pelo teste muscular manual) e atividades funcionais globais (Global Gait), com
pacientes antes de serem submetidos ao procedimento clínico no Serviço de Medicina
Nuclear do HUCFF - UFRJ. Este trabalho faz parte do projeto aprovado pelo
CEP/HUCFF-UFRJ sob o nº103/10. Neste estudo analisamos as avaliações feitas ao
longo do ano de 2016, totalizando 126 pacientes. RESULTADOS- Todos os pacientes
apresentaram edema em pelo menos uma articulação, sendo que 64% destes eram
suaves e 68% apresentaram atrofia. A dor estava presente em 57% dos pacientes, sendo
42% ao movimento ativo. Houve diminuição de força muscular em 54% dos casos,
destes 32% com grau 4 de força muscular. Incapacidade funcional para realizar as
atividades propostas pelo Score no Global Gait (andar, correr, subir escadas e pular em
uma perna só) esteve presente em 55% dos casos. CONCLUSÕES - As estruturas
intrarticulares alteradas devido aos diversos episódios de hemartroses promovem
alterações musculoesqueléticas relacionadas a volume, trofismo, dor e força muscular,
tornado estes indivíduos restritos ou inaptos à execução de atividades funcionais básicas
da vida diária. O instrumento de avaliação HJHS SCORE, recomendado pela Federação
Mundial de Hemofilia, mostra-se simples e eficaz na identificação destas alterações
embora não seja sensível o suficiente para identificar o impacto funcional destas
alterações na vida do paciente portador de hemofilia.

PREVALÊNCIA DE MORBIDADES MUSCULOESQUELÉTICAS REFERIDAS EM
PRATICANTES DE CAPOEIRA
Autores
Diana C. B. Sánchez (1); Cynthia C. S. Luiz (1); Polyana C. Silva (1); Adroaldo J. Casa
Junior (2).
Afiliação
(1) Fisioterapeutas da Universidade Salgado de Oliveira -Campus Goiânia. (2)
Fisioterapeuta, Mestre e Doutorando em Ciências da Saúde - Universidade Federal de
Goiás, Docente do Curso de Fisioterapia - Universidade Salgado de Oliveira.
Introdução: A Capoeira exige flexibilidade, força e equilíbrio de seus praticantes e tal
fato gera predisposição aos distúrbios musculoesqueléticos. Muitos autores discursam
sobre os benefícios da Capoeira em diversos aspectos relacionados à motricidade
humana, porém há poucos trabalhos que avaliem as morbidades decorrentes desta
prática. Objetivo: Avaliar a prevalência e caraterísticas de morbidades
musculoesqueléticas referidas em praticantes de Capoeira. Métodos: trata-se de um
estudo transversal, descritivo e quantitativo, com uma amostra de 200 voluntários,
sendo homens e mulheres praticantes de Capoeira. O instrumento para a coleta de dados
foi o Inquérito de Morbidade Referida (IMR), modificado para a Capoeira, utilizado
para obter informações referente aos tipos de lesão, local e mecanismo. Esta pesquisa
foi aprovada pelo comitê de Ética em pesquisa. Resultados: A prevalência de
morbidades referidas nos capoeiristas no momento da coleta foi 46,5%, enquanto 88%
do total referiram morbidades ao longo dos anos de prática da Capoeira. O joelho
20,51%, tornozelo 15,66% e ombro 13,40%, foram os locais anatômicos que mais
sofreram lesão. As morbidades mais comuns neste grupo de estudo foram as lesões
ligamentares com 15,08,%, o entorse com 14,77% e a luxação com 11,70% dentro das
325 lesões encontradas através do IMR. Os mecanismos de lesão mais relatados foram
Overuse em 21,20% dos casos, salto por acrobacias 15,55% e rotação por movimentos
tipicos da Capoeira em 12,72% (armada, queixada, meia lua). O número total de lesões
encontradas neste estudo é maior do que o número total de indivíduos da amostra (200
atletas), o que indica que houve uma incidência superior a um acometimento por atleta.
Conclusão: O conhecimento sobre o risco de lesões é uma base essencial para
desenvolver estratégias eficazes na promoção da prevenção e tratamento
fisioterapêutico adequado para esta imparável comunidade esportista.
PALAVRAS-CHAVE: Capoeira, Inquérito de Morbidade, Lesões em Atletas,
Epidemiologia, Artes Marciais
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AVALIAÇÃO
HISTOMORFOMÉTRICA LONGITUDINAL NO MÚSCULO SÓLEO DE RATAS
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Autores
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Introdução: O exercício de alongamento está comumente presente em rotinas de
exercícios com o objetivo do aumento da amplitude de movimento, porém, a resposta
do tecido muscular envelhecido ainda não é totalmente elucidada. Objetivo: avaliar os
efeitos do alongamento mecânico passivo estático no comprimento muscular, número
de sarcômeros em série e comprimento dos sarcômeros no músculo sóleo de ratas
idosas. Metodologia: Utilizou-se amostra de 20 Rattus Norvegiccus, linhagem Wistar
albino, fêmeas (26 meses) randomizadas em: grupos controle (GC, n=10, 344±39g) e
alongamento (GA, n=10, 356±41g). O grupo alongamento foi submetido ao protocolo
de alongamento mecânico passivo estático do músculo sóleo esquerdo, por meio de um
aparato de alongamento, constituído por célula de carga capaz de detectar a força
aplicada durante a realização do alongamento. Cada sessão consistiu em 1 série de 4
repetições, com duração de 60 segundos cada repetição e intervalo de 30 segundos entre
cada repetição, três vezes por semana, durante três semanas, totalizando 9 sessões. Um
dia após a última sessão de alongamento, as ratas foram anestesiadas e o músculo sóleo
esquerdo foi dissecado e retirado para mensuração do comprimento muscular por meio
de um paquímetro. Posteriormente, as fibras musculares foram isoladas para contagem
do número de sarcômeros em série, por meio do software Image J. A estimativa do
número de sarcômeros em série e do comprimento dos sarcômeros se deu pela relação
entre o comprimento total do músculo e o número de sarcômeros em série. Resultados:
Nove sessões de alongamento promoveram aumento do comprimento muscular no
grupo alongamento (GA 25,1±0,3mm vs GC 22,1±2,5 mm) p=0,04, Anova one-way,
pos hoc Tukey), sem alterar o número de sarcômeros em série (GIC 10.998,86±1454,54
vs GAI 11.618,14±2201,52 p=056, ANOVA one way) e o comprimento dos sarcômeros
(GIC 2,02±0,12µm vs GAI 2,24±0,38µm, p=0,165 Mann Whitney). Conclusão: o
exercício de alongamento promoveu aumento do comprimento muscular sem alterar a
histomorfometria longitudinal do músculo sóleo de ratas idosas.

ANÁLISE DO EQUILÍBRIO PRÉ E PÓS INTERVENÇÃO COM
HIDROCINESIOTERAPIA EM IDOSAS AVALIADOS NA UNIVERSIDADE
ABERTA À TERCEIRA IDADE (UNATI) NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016
Autores
Thaís Modesto Ranchel (1); Letícia Aguiar Guimarães (2); José Roberto de Souza
Júnior (3); Marcelo Silva Fantinati (4); Elizabeth Rodrigues de Morais (5); Adriana
Marcia Monteiro Fantinati (6).
Afiliação
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Goiás (PUC-GO) – Goiânia – Goiás – Brasil. (3) Fisioterapeuta na Clínica Escola Vida
da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC – GO) - Goiânia- Goiás- Brasil. (4)
Docente do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás (UEG) Campus
Goiânia/ESEFFEGO – Goiânia – Goiás – Brasil (5), (6) Docente do curso de
Fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás (UEG) Campus Goiânia/ESEFFEGO –
Goiânia – Goiás – Brasil e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) –
Goiânia – Goiás – Brasil.
Introdução: O envelhecimento é inevitável. Com o passar dos anos vão se tornando
maiores os níveis de limitações sobre as atividades de vida diária aumentando os riscos
de queda, devido às mudanças corporais que levam a diminuição das capacidades
funcionais, como equilíbrio e marcha. Nesse processo é imprescindível um tipo de
atividade física e, os exercícios terapêuticos na água são os mais indicados por facilitar
a mobilidade articular e por diminuir os riscos de queda. Objetivo: Analisar o equilíbrio
antes e após um protocolo de hidrocinesioterapia em idosos integrantes da oficina
FISIOAGUA da UNATI. Materiais e Métodos: Pesquisa quase experimental de
natureza epidemiológica, com idosas ativas, aprovada pelo comitê de ética da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás sob parecer de número 968807/2015. Foi realizado um
programa de hidrocinesioterapia durante três meses, duas vezes por semana, cinquenta
minutos. O equilíbrio foi avaliado por meio do teste Quick Screen e pelo Short Physical
Performance Battery (SPPB). A análise dos dados foi realizada no SPSS versão 22.0.
Inicialmente foi feito o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e posteriormente a
comparação dos dados pelo teste de Wilcoxon. Foi adotado nível de significância de
p<0,05. Resultados: A amostra foi composta por um grupo de 29 idosas, com média de
idade de 67,37 anos sendo que 48,3% delas apresentam sobrepeso. Predominantemente
casadas e com primeiro grau de ensino completo. Ao comparar o equilíbrio antes e após
o programa, observou-se melhoras estatisticamente significantes em todos os aspectos
avaliados: Quick (p=0,000), velocidade de marcha (p=0,029), sentar e levantar
(p=0,000) e SPPB (p=0,000). Conclusão: Foi possível concluir que o exercício
terapêutico na água proporciona de fato grandes melhoras no equilíbrio, na velocidade
de marcha e na destreza de sentar e levantar, diminuindo o risco de queda nessa
população.

FORÇA DE PREENSÃO PALMAR EM PORTADORES DE DIABETES MELLITUS
Autores
Caroline Menegazzo(1); Gabriele Maria de Souza(1); Erika Gomes Carvalho(1);
Patrícia de Sá Barros(1).
Afiliação
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Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é um grupo de doenças metabólicas que
apresenta como fatores limitantes as desordens musculoesqueléticas. A força de
preensão palmar (FPP) é considerada como indicador da força total do corpo e fatores
como gênero, idade, dominância, posicionamento do corpo, características
antropométricas podem dificultar o estabelecimento de valores normativos. Objetivos:
Mensurar a força de preensão palmar (FPP) e correlacioná-la com idade, gênero e índice
de Massa Corporal (IMC) em portadores de DM. Metodologia: Trata-se de um estudo
descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, com 52 indivíduos (26 portadores de
DM e 26 controles), pareados por idade e gênero, recrutados em uma Unidade Básica de
Saúde de um município do sudoeste de Goiás. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética de uma instituição federal, parecer 666.331. O perfil sociodemográfico englobou a
idade e o gênero. A FPP foi mensurada com um dinamômetro hidráulico de mão,
SAEHAN, na posição 2, conforme orientações da Sociedade Americana de Terapeutas
da Mão. Foram registradas três medidas lado direito e esquerdo, a média das medidas e
o lado dominante. Para avaliação do peso e altura utilizou-se uma balança
antropométrica. Resultados: As médias de idade e altura foram similares nos grupos,
não demonstrando diferença estatística (X=61 anos, X=1,62 metros, respectivamente;
p=1,00). Entretanto, o peso foi maior no grupo DM (x=78,96 kg) quando comparado
aos controles (X=71,90 kg) demonstrando diferença significativa (p=0,01), bem como o
IMC (DM: X=29,93; Controles: X=27;39; p=0,04). O lado direito predominou nos
grupos demonstrando diferença significativa (p=0,03). A FPP no grupo DM
demonstraram valores inferiores, porém não observou-se diferença significativa entre os
grupos para as medidas. Nota-se predomínio FPP no gênero masculino nos grupos. Não
foi observado significância nas médias gerais (direito e esquerdo). Houve correlação
significativa entre a FPP (direita e esquerda) e o gênero em ambos os grupos (p<0,001,
respectivamente). Conclusões: Os indivíduos diabéticos são capazes de produzir FPP
com magnitude similar aos indivíduos controles. A avaliação da FPP é importante para
estabelecer um índice objetivo da integridade funcional dos membros superiores, servir
de parâmetro para a avaliação da força muscular geral, servir como base de diagnóstico
diferencial ou para acompanhamento da evolução de complicações.

ANÁLISE DA EFICÁCIA DOS MÉTODOS BAROPODOMÉTRICOS DE
CLASSIFICAÇÃO DO ARCO LONGITUDINAL MEDIAL POR CORRELAÇÃO
COM A ATIVAÇÃO NEUROMUSCULAR
Autores
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Ulbricht(1)

(1);

Leandra

Afiliação
(1) Pisada Ideal UTFPR
Introdução: Os distúrbios do pé e tornozelo são prevalentes na população em geral e
uma das principais motivações para consultas de cuidados primários. Entretanto,
normalmente são identificados somente pela análise clínica e radiológica. No entanto,
na prática, o diagnóstico realizado somente com este tipo de abordagem, excluindo a
avaliação do recrutamento muscular associado às disfunções do arco longitudinal
medial (ALM), parece ser insuficiente para eleger o tratamento mais apropriado.
Objetivo: Assim, o presente estudo teve como objetivo, identificar o método mais eficaz
de análise do ALM por meio da baropodometria computadorizada associada a avaliação
eletromiográfica de superfície. Metodologia: A pesquisa foi delineada como: descritiva,
experimental com recorte transversal e foi aprovada no comitê de ética sob o n°
(30163014.8.0000.5547). No total foram avaliados 43 indivíduos saudáveis, de ambos
os sexos com idade entre 18 e 25 anos, por meio da Baropodometria Computadorizada,
sendo adotados quatro métodos de análise do arco longitudinal medial que consistiram
no: Índice do Arco Plantar de Chippaux-Smirak, Ângulo de Clarke, avaliação de
Cavanagh-Rodgers, e Viladot. Após a avaliação, as classificações supracitadas foram
submetidas a correlação de Spermann e Pearson, sendo comparadas com o recrutamento
dos músculos Tibial Anterior, Fibular Longo e Gastrocnêmios bilateralmente. Estes
valores foram determinados pela análise Eletromiográfica de Superfície (RMS) em
unidade de v. Resultados: Foi possível constatar que o recrutamento dos músculos
Gastrocnêmios (lateral e medial) apresentou baixa correlação com todos os métodos
testados. Já os músculos Fibular Longo (0,308) e Tibial Anterior (- 0,308) apresentaram
somente baixa correlação com o método de análise de Clarke. Portanto, com estes
valores apresentados que a classificação de Chippaux-Smirak e Viladot são mais
indicadas para avaliação do ALM, sendo que a primeira se destaca em relação a
segunda, pois os valores para o Tibial Anterior (53,9±9,6) e Fibular Longo (48,5±4,9)
foram mais equivalentes quando avaliado o parâmetro de normalidade para a
classificação do arco longitudinal medial. Conclusão: Portanto, constatou-se que o
método de Chippaux-Smirak foi a classificação mais eficaz a ser adotada na análise
baropodométrica computadorizada para classificação do ALM.
Palavras-Chaves:
pé, fisioterapia, impressões plantares
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Introdução. Estudos em indivíduos saudáveis tem verificado a influência de técnicas da
terapia manual, todos de forma aguda e fora de situações de estresse autonômico, no
funcionamento do Sistema Nervoso Autônomo (SNA). Para isso, há uma justificativa
anatômica, onde estimulações de estruturas da coluna vertebral ou paravertebrais podem
levar a respostas segmentares reflexas no SNA, e que pode alterar a função visceral. Na
literatura, os principais métodos de intervenção sobre o SNA encontrados são pouco
esclarecidos quanto à forma de aplicação, objetivos e resultados encontrados. Apesar
das diversas opções dos autores para que, através de técnicas da terapia manual, o SNA
seja alterado, não há, ainda, resultados consistentes na literatura que comprovem isso ou
que eliminem tal possibilidade. Objetivos. Determinar se os efeitos das técnicas de
quarto ventrículo e descompressão da articulação atlanto-occipital na região crâniocervical influenciam a variabilidade da frequência cardíaca e pressão arterial. Método.
A pesquisa teve aprovação no Comitê de ética em Pesquisa com Seres Humanos de
número 47522315.2.0000.5546. Participaram do estudo 36 indivíduos, com idade média
de 23 anos, subdivididos em três grupos de forma randomizada: no Grupo Intervenção 1
(GI1), os sujeitos foram submetidos à técnica de descompressão da articulação atlantoocciptal; no grupo Intervenção 2 (GI2), receberam a técnica de descompressão do
quarto ventrículo; no Grupo Placebo (GP), o terapeuta apenas colocava as mãos no
mesmo local das outras terapias, porém sem qualquer estimulação. Os três grupos foram
monitorados durante toda a intervenção, como também de forma prévia, por 10 minutos,
e após a técnica ou simulação, também por 10 minutos, sendo avaliados pelo aparelho
Finapres, capaz de medir a frequência cardíaca e a pressão arterial batimento-abatimento. Para análise estatística, utilizou-se o software Biostat 5.0, (p<0,05). A
normalidade dos dados foi confirmada pelo teste de Shapiro Wilk. Os seguintes testes
paramétricos foram utilizados: Teste t de Student (amostras independentes) e Teste de
Friedman (análise dos dados repetidos ao longo do tempo). Resultados. Não foram
encontradas diferenças estatisticamente significantes para nenhuma das comparações
intergrupos e intragrupos, embora os dados tenham sido paramétricos. Conclusão. Não
há indicativos de que as terapias manipulativas utilizadas no estudo possam alterar a
Variabilidade da Frequência Cardíaca.

CONTROLE POSTURAL SOB INFLUÊNCIAS VISUAIS E VESTIBULARES EM
IDOSAS ATIVAS
Autores
Kamila Fernandes da Silva (1); Anna Beatriz Souza Ligório (2); Rina Márcia Magnani
(1); Rogiane Oliveira Ramos (2).
Afiliação
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Introdução: O envelhecimento é um processo natural que ocasiona alterações,
especialmente nos sistemas visual, vestibular ou somatossensorial, essenciais para o
controle postural, deixando o corpo mais instável e susceptível a quedas. Objetivo:
Avaliar o controle postural de idosas ativas sob condições perturbadoras dos sistemas
visual e vestibular. Métodos: Ensaio clínico randomizado transversal, com amostra de
50 idosas entre 60-84 anos, matriculadas no Projeto Equilíbre-se! da UEG/ESEFFEGO.
Para análise do controle postural, a avaliação foi feita por meio da estabilometria que
consiste em um método de análise e registro do equilíbrio postural feita pela
quantificação da contínua oscilação corporal por meio de uma plataforma de força
Footwork Medicapteurs. O sistema visual foi avaliado por meio de duas atividades em
apoio bipodal (olhos abertos – OA e olhos fechados –OF). O aumento da demanda do
sistema vestibular foi realizado com apoio bipodal associado à flexão de pescoço e olhar
para baixo (OB) e extensão cervical e olhar para cima (OC). Este estudo está de acordo
com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde
(CNS), sendo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da
Secretaria do Estado de Saúde sob parecer de número 1.090.761. Resultados: A amostra
foi composta por individuos com idade média de 69,3 (±6,57) anos; IMC de 26,68
(±4,16); sendo composta em sua maioria de idosas ativas e muito ativas de acordo com
o IPAQ. Quanto aos dados do controle postural avaliados pela plataforma, a média da
área de oscilação corporal foi 1,95cm2 com OA; 2,42 cm2 em OF; 1,86 cm2 OC e
1,92cm2 em OB, tendo diferença estatisticamente significativa apenas em OF, quando
comparadas as variáveis. Podendo observar que as condições de demanda vestibular
apresentaram menor área de oscilação do que OA e a condição de restrição da visão
apresentou a maior área de oscilação. Conclusão: Conclui-se que o sistema visual tem
grande importância para a independência dos idosos, pois a ausência desta implica em
alterações significativas no controle postural. O sistema vestibular tem menor efeito
visto que apresentou menor influência nas oscilações corporais. Em idosas fisicamente
ativas, quando retirado o input visual, houve uma diminuição do controle postural
significativa, sendo um fator de risco para quedas nesta população.
Palavras–Chave: Envelhecimento; Equilíbrio Postural, Acidentes por Quedas.

PERFIL DE FUNCIONALIDADE BASEADA NA CIF DE PACIENTES
HOSPITALIZADOS: COMPONENTES DE ATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO
Autores
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Introdução: A CIF (Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde) é hoje o modelo da OMS (Organização Mundial da Saúde) para saúde e
incapacidade, compondo a base conceitual para definição, mensuração e formulação de
políticas nessa área. Observa-se que vários fatores influenciam na funcionalidade dos
pacientes que estão internados em UTI (unidade de terapia intensiva). Alguns deles
estão diretamente relacionados à incapacidade funcional outros a questões ambientais,
pessoais e culturais. Objetivos: Traçar o perfil de funcionalidade, nas categorias do
componente atividade e participação da CIF, dos pacientes internados na UTI do
Hospital Universitário de Sergipe no momento de admissão e alta hospitalar. Métodos:
Foi realizado um estudo piloto descritivo, transversal e retrospectivo, a partir da
experiência de implantação da CIF na rotina de avaliação do serviço de fisioterapia na
UTI do Hospital Universitário de Sergipe, em Aracaju. Essa pesquisa foi aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe
(UFS), com o nº CAAE - 54404316.1.0000.5546.Resultados: Foi verificado um elevado
percentual de incapacidade para se avaliar os pacientes (“não se aplica”) nos itens
relacionados a deitar-se(d4100), sentar(d4103), auto transferências, pôr-se em pé
(d4104), permanecer sentado(d4153), comer(d550), beber(d560) e permanecer em pé
(d4154) no momento da admissão na unidade atingindo 92,9% nesse último. Quanto a
capacidade de sentar-se houve aumento no percentual de “ajuda total” de 7,1% para
14,3%. Conclusões: A estadia na unidade de terapia intensiva gera alterações que
necessitam de acompanhamento de equipe multiprofissional principalmente no que se
refere as atividades e participação. No entanto ainda necessita ser aperfeiçoada à rotina
hospitalar para melhor atender às necessidades dos usuários e da equipe visando de
aumentar a sua aplicabilidade.
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Autores
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Afiliação
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Introdução: A artrose, também conhecida como osteoartrose (AO) é uma doença de
natureza inflamatória e degenerativa das articulações e que afeta as pessoas por volta
dos 65 anos. Segundos os dados da Organização Mundial da Saúde, por volta de 70% á
80% da população com mais de 65 anos já possui artrose e pelo Ministério da
Previdência Social e do Instituto Nacional de Seguro Social do Governo Federal, a
artrose é a terceira causa de afastamento de trabalho no Brasil.No Brasil, são 10 milhões
de brasileiros diagnosticados com artrose e apenas 40% deles, realizam o tratamento
prescrito pelo médico. A artrose de joelho não tem cura, mas com o tratamento ideal e
certo para o paciente, ele consegue ter uma vida normal e saudável com seu problema.
São características clinicas do paciente com artrose, a rigidez matinal, dificuldade de
apoiar o seu próprio peso sobre o joelho lesionado, inchaço e perda de função.As causas
da artrose de artrose pode ser o excesso de peso, o envelhecimento, atividades
repetitivas onde ocorre aumentando biomecânico de carga sobre joelho lesionado.
Dentre os tratamentos fisioterápicos a hidroterapia apresenta significativo destaque no
tratamento de artrose de joelho pela diminuição de carga na submersão e empuxo.
Objetivo: O objetivo do presente estudo é avaliar o efeito da hidroterapia em pacientes
diagnosticados com AO de joelho sobre a dor, amplitude de movimento, flexibilidade e
funcionalidade. Metodologia: A amostra foi composta por 8 pacientes diagnosticados
com AO de joelho, com idade de 67,29±11,07 anos, estatura 1,6±0,06 metros, peso
77,27±21,72 kg, IMC 29,90±6,78, onde todos passaram por uma avaliação inicial e
final, após intervenção de 5 sessões de hidroterapia, abrangendo aquecimento,
fortalecimento de membros inferiores, e treino de marcha. As avaliações continham
dados de amplitude de movimento de joelho (goniometria de flexão e extensão),
flexibilidade de posterior de coxa (banco de wells), escala analogovisual de dor (score
de 0 a 10) e funcionalidade (lysholm). Resultados: Os resultados apontam para uma
melhora na funcionalidade da amostra, com maior flexibilidade e diminuição
significativa da dor. Conclusão: Apesar do número limitado de sessões, as respostas
indicam um efeito positivo da hidroterapia em pacientes com AO de joelho, sugerindo
que trabalhos com amostra e duração maiores podem apresentar alterações
estatisticamente positivas.

COMPARAÇÃO DE DIFERENTES MODALIDADES DE CRIOTERAPIA NO
RESFRIAMENTO E REAQUECIMENTO SUPERFICIAL DA PELE: UM ESTUDO
PILOTO
Autores
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Alessandro Haupenthal (1).
Afiliação
(1) Universidade Federal de Santa Catarina
A crioterapia é um recurso fisioterapêutico aplicado no tratamento de acometimentos
dos tecidos moles em fase aguda e subaguda, apesar de muito utilizada não há consenso
quanto a modalidade para maior resfriamento tecidual. Este estudo compara a eficácia
de diferentes modalidades de crioterapia. Um voluntário realizou quatro visitas com
intervalo de 24 horas, permaneceu deitado em decúbito dorsal por 20 minutos para
estabilizar a temperatura corporal, sala climatizada a 25°C, e foram testadas as
modalidades: 1- 0,5 kg de gelo e 500 mL de água, 2- 0,5 kg de gelo e 50 mL de água, 30,5 kg de gelo e 4- 0,5 kg de batata congelada. As modalidades foram aplicadas no
quadríceps por 20 minutos. Após aplicação foi verificado o reaquecimento da pele por
20 minutos. A temperatura da pele foi aferida com o termômetro infravermelho
SKTI550. O resfriamento tecidual foi de: 3 °C, 5 °C, 8,5 °C, 16,6 °C no tempo
zero,após 20 minutos foi de: 26 °C, 26,4 °C, 24,8 °C, 26,1 °C, respectivamente. É
relatado que para efetividade da técnica a temperatura superficial da pele deve chegar a
13,6 ºC. Como resultado notou-se que ambas as modalidades atingiram o valor
esperado, exceto a batata congelada. Para o resfriamento tecidual as modalidades com
água foram mais efetivas. Com base no resultado, a quantidade necessária de água
pouco difere, desde que contida na aplicação.
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Autores
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Afiliação
(1) Discente em Fisioterapia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. (2)
Docente do Departamento de Fisioterapia Aplicada da UFTM.
INTRODUÇÃO: Acidentes de trânsito têm sido considerados um importante problema
de saúde pública em vários países, inclusive no Brasil, sendo decorrente do crescente
uso dos veículos motorizados em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, foram
registradas em 2013 mais de 169,7 mil internações hospitalares devido acidentes no
trânsito, sendo as motocicletas responsáveis por 88 mil delas, apontando crescimento de
114% em cinco anos, e segundo Organização Mundial da Saúde ainda deveremos ter
1,9 milhão de mortes no trânsito em 2020 e 2,4 milhões em 2030. A Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia considera que em menos de 10 anos o acidente
de trânsito vitimará mais pessoas que o câncer e doenças cardiovasculares, tornando-se
causa mortis número 1 no mundo. OBJETIVO: Descrever o perfil das vítimas de
acidentes motociclísticos (AM) ocorridos em Uberaba/MG. METODOLOGIA: O
estudo é secundário, observacional, retrospectivo, descritivo com abordagem
quantitativa. A coleta dos dados foi realizada por meio da análise dos registros de defesa
social do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), com vítimas de ambos os sexos, de todas
as faixas etárias, no período de janeiro a dezembro de 2012. Aprovado pelo CEP,
CAAE: 66170617.7.0000.5154. RESULTADOS: Foram registrados pelo CBM 911
boletins de ocorrências, entre elas, 519 são do sexo masculino e 314 do sexo feminino.
A média de idade é de 29,46 anos sendo o mais novo com 1 ano e o mais velho 71 anos
de idade. Destas, 691 eram condutoras e 141 passageiras. Entre os condutores, 11
apresentavam sintomas de embriaguez. A maior parte dos acidentes ocorreu no sábado
(144), seguido de sexta-feira (136). O período do dia com maior ocorrência foi de 12:00
às 18:00 h (380 vítimas), com horário de pico entre 17:00 às 20:00 h (268) e 11:00 às
13:00 h (167). O elevado número de vítimas a partir da sexta-feira, com maior
concentração aos sábados está relacionado com o possível consumo de álcool, mais
frequentes nestes períodos. O mês com maior número de acidentes foi junho com 105
registros. CONCLUSÃO: O perfil das vítimas dos AM são homens, idade média de
29,46 anos de idade, sendo a maioria condutor. O maior número de acidentes ocorreu no
sábado, com pico de horário das 17:00 às 20:00h. Tais acidentes representam altas taxas
de morbimortalidade em adultos jovens do sexo masculino, no auge de suas capacidades
físicas e produtivas, podendo acarretar prejuízos econômicos consideráveis à nação.
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Departamento de Fisioterapia. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho”, Faculdade de Ciências e Tecnologia. Presidente Prudente, SP, Brasil.
Introdução: Testes físicos fidedignos que apresentem a capacidade real do avaliado são
imprescindíveis na prática clínica e no âmbito científico, tanto para a prescrição de
treinamento quanto para a reabilitação. Entretanto, para a realização de tais testes, é
necessário que o avaliado esteja adequadamente familiarizado para evitar possíveis
vieses. Objetivo: Analisar a influência de familiarizações na confiabilidade intraavaliador de um teste de resistência muscular isométrica local à fadiga sem tempo de
término pré-definidono dinamômetro isocinético. Métodos: Trata-se de um estudo
piloto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número do CAAE
56973316.9.0000.5402. O estudo foi composto por nove participantes saudáveis com
média de idade 22±2,22 anos. Inicialmente, os participantes foram submetidos a uma
sessão de familiarização, na qual receberam instruções sobre a realização do teste e o
realizavam duas vezes com intervalo de cinco minutos. No dia seguinte, os participantes
realizaram a sessão denominada “teste”, na qual deveriam realizar três testes com
intervalo de cinco minutos. Após sete dias, os participantes repetiram os procedimentos
da última sessão, considerando-se então o “reteste”. As análises de confiabilidade foram
realizadas por meio do coeficiente de correlação intraclasse (ICC) com intervalo de
confiança de 95% para estimar o nível de reprodutibilidade das variáveis tempo
(segundos) e ao trabalho total (joules). Considerou-se confiabilidade muito alta ICC
0,90, alta entre 0,70 e 0,89, e moderada 0,50 e 0,69. Resultados: Em relação a
confiabilidade teste-reteste, a análise de ICC para o desfecho tempo nos 1º, 2º e 3º testes
foram ICC = 0,003; IC 95% -0,630,0,633; ICC = 0,307; IC 95% - 0,403, 0,786; ICC =
0,691; IC 95% 0,104 – 0,921, respectivamente. Já para o desfecho trabalho total nos 1º,
2º e 3º testes foram ICC = 0,037; IC 95% -0,609, 0,654; ICC = 0,371; IC 95% -0,341,
0,812; ICC= 0,729; IC 95% 0,180, 0,932, respectivamente. Conclusão: As evidências
do estudo sugerem que são necessárias uma sessão de familiarização anterior ao dia do
teste e duas familiarizações antecedentes ao mesmo para obter um valor de
confiabilidade moderada e alta para os desfechos tempo e trabalho total,
respectivamente.
Palavras-Chave: resistência física; fadiga; confiabilidade dos dados; dinamômetro de
força muscular.

ESTIMULAÇÃO
ELÉTRICA
TRANSCUTÂNEA
E
CORRENTE
INTERFERENCIAL DEMONSTRAM EFEITOS SIMILARES PARA O ALÍVIO DE
DOR CRÔNICA E AGUDA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM METAANÁLISE
Autores
Camila Cadena de Almeida (1); Vinicius Z. Maldaner da Silva, PhD (2); Gerson
Cipriano Júnior, PhD (3); Richard Eloin Liebano, PhD (4); Joao Luiz Quagliotti
Durigan , PhD (3)
Afiliação
(1) Discente do programa de doutorado, Departamento de fisioterapia, Universidade de
Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil; (2) Departamento de fisioterapia, Hospital de
Base do Distrito Federal, Brasília, Brasil; (3) Programa de Ciências da reabilitação,
Departamento de fisioterapia, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal,
Brasil. (4) Departamento de fisioterapia, Universidade Federal de São Carlos, São
Carlos, São Paulo, Brasil;
Introdução: A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) e a corrente
interferencial (IFC) tem sido amplamente utilizada na prática clínica. Entretanto, uma
revisão sistemática comparando seus efeitos para o alívio da dor ainda não foi realizada.
Objetivo: investigar os efeitos de TENS e IFC nos quadros de dor aguda e crônica.
Fontes de pesquisa: Pubmed, Embase, LILACS, PEDro a Central de registros de ensaios
controlados da Cochrane no período de novembro de 2016 a janeiro de 2017 sem a
determinação de um período específico utilizando as palavras: “Transcutaneous
electrical nervous stimulation", "interferential current", "pain", "rehabilitation" and
"analgesic effects" e suas traduções. Seleção dos estudos: Dois revisores independentes
selecionaram estudos de acordo com os critérios de inclusão, extraíram as informações
de interesse e verificaram a qualidade metodológica dos estudos utilizando a escala
PEDro e do risco de viés. Extração dos dados: Foram selecionados somente estudos do
tipo ensaio clínico randomizado, realizados em humanos, nos idiomas inglês, português
e espanhol que utilizavam a eletroterapia na modalidade TENS e IFC como tratamento.
O desfecho principal foi a escala de dor visual analógica (EVA) e os secundários foram
os questionários Western Ontario Macmaster (WOMAC) e Rolland Morris Disability
(RMD), específicos para pacientes com osteoartrite de joelho e dor lombar crônica,
respectivamente. Resultados: Partindo de um total de 4384 artigos, oito estudos com o
total de 825 pacientes foram incluídos após análise. A qualidade metodológica dos
estudos selecionados foi moderada, com uma média de seis na escala de 0-10 (PEDro),
apresentaram baixo risco de viés de seleção, atritition e apresentação e alto risco para
cegamento dos processos de avaliação, tratamento e análise. Os estudos foram
heterogêneos em relação à padronização de parâmetros físicos e de tratamento. Mesmo
diante dessas divergências, de maneira geral, TENS e IFC promoveram melhora na dor
e nos desfechos funcionais sem que houvesse diferença estatística entre eles (-0.10, CI 0.24 até 0.04, I²= 95%). Conclusão: TENS e IFC tem efeitos similares no desfecho dor e
podem ser consideradas ferramentas promissoras para desfechos funcionais em
pacientes com osteoartrite de joelho e dor lombar crônica. O baixo número de estudos

incluídos nessa meta- análise indicam que novos ensaios clínicos são necessários,
especialmente para melhor determinação dos parâmetros de tratamento.

EFEITO DA REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL NO EQUILÍBRIO POSTURAL
ESTÁTICO E PRESSÃO PLANTAR EM MULHERES COM CEFALÉIA
TENSIONAL
Autores
Kunast, Deborly C. Dalzotto1 Kich, Camila2 Martins, Hilana Rickli Fiuza Martins3
Afiliação
(1) Fisioterapeuta. Graduada em Fisioterapia pela Faculdade Guairacá- Guarapuava,
Paraná, Brasil. (2). Acadêmica do curso de Fisioterapia da Faculdade GuairacáGuarapuava, Paraná, Brasil. (3) Fisioterapeuta. Docente do Departamento de
Fisioterapia da Faculdade Guairacá, Guarapuava, Paraná, Brasil e Departamento de
Fisioterapia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava-Paraná, Brasil.
Introdução: Cefaleia tensional é caracterizada por dor leve a moderada, de caráter
constritivo que difunde para toda a cabeça, ficando em evidência a contração
prolongada da musculatura, em consequência da má postura, alterações da coluna
cervical ou tensão emocional. A técnica de Reeducação Postural Global (RPG) é
caracterizada pela utilização de posturas específicas para o alongamento de músculos
organizados em cadeias musculares. Objetivo: Avaliar os efeitos da RPG na oscilação
postural e distribuição de pressão plantar em mulheres com cefaleia tensional. Métodos:
Estudo experimental quantitativo, realizado com 6 voluntárias (28,16±7,57 anos;
63,83±5,38 kg; 23,26±2,92 kg/m2), com classificação 2 do ICHD-3 (The International
Classification of Headache Disorders 3rd edition) e pontuação igual ou maior a 50 no
Headache Impact Test (HIT-6). O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa
(1.710.697/2016). Foi realizada uma sessão semanal de RPG com duração de 40
minutos, durante 4 semanas, com as posturas “rã no ar” e “rã no chão” em todas as
sessões. O equilíbrio estático e a área de pressão plantar foram avaliados com a
plataforma de pressão Arkipelago. As participantes permaneceram em apoio bipodal,
com um afastamento dos pés igual à largura do quadril e braços ao longo do corpo,
mantendo a postura ereta o mais estável possível e o olhar fixo em um ponto a 3 metros
de distância, durante 30 segundos. Foi analisada a área de deslocamento do centro de
pressão (COP) padronizado pela altura e porcentagem de pressão plantar. Resultados:
Houve aumento do COP médio lateral no plano sagital (1,50±0,32 mm2 vs 0,85±0,33
mm2, p=0,026, teste t de student) e do COP antero-posterior no plano frontal
(1,30±0,38 mm2 vs 0,82±0,29, p=0,014, teste t de student) após 4 sessões de RPG. Foi
observado maior contato com o solo em retropé (65,33 ±6,37%) em comparação ao
antepé (34,66± 6,37%) (p=0,000, teste t de student) o que foi mantido após as sessões
(63,0±6,38% vs 37,0±6,38%, p=0,000 teste t de student), sem diferença significativa
entre o pré e pós (p=0,552 teste t de student). Conclusão: Mulheres com cefaleia
tensional apresentaram maior descarga de peso em retropé em relação ao antepé, que
pode resultar da postura com anteriorização da cabeça comum em pacientes com
cefaleia tensional. A RPG, por ser uma técnica de correção postural, alterou a
localização do centro de gravidade habitual o que pode justificar o aumento da oscilação
do centro de pressão.

ANÁLISE DE DOIS PROTOCOLOS DE TREINAMENTO FUNCIONAL SOBRE A
MARCHA, O EQUILÍBRIO E A QUALIDADE DE VIDA EM IDOSAS.
Autores
Christina Cruz Cepeda(1); Rúbia Márcia Benatti (1); Suellen Ferreira da Cruz; Thais
Hellen Filla(1).
Afiliação
(1) Universidade Positivo- Curitiba-Pr
Introdução. O envelhecimento causa alterações fisiológicas no organismo sobre os
sistemas neuromusculoesqueléticos. O treinamento funcional (TF) é um método de
aprimoramento da capacidade funcional, proporciona melhorias no sistema
musculoesquéletico que refletem nas atividades do cotidiano ou em gestos esportivos.
Objetivo. O objetivo do estudo foi analisar o efeito de dois protocolos de treinamento
funcional sobre a marcha, o equilíbrio e a qualidade de vida em idosas. Metodologia.
Estudo quase experimental, longitudinal e prospectivo. O estudo foi aprovado pelo
Comitê em Ética e Pesquisa da instituição sob n°1.616.612. A amostra foi composta por
16 idosas, com idade mínima de 60 anos, que não utilizassem de nenhum tipo de
dispositivo auxiliar para o desempenho das atividades de vida diária e sem histórico
recente de fratura. Foram divididas aleatoriamente em dois grupos, um grupo
treinamento funcional CORE (GTFC) e um grupo treinamento funcional com atividades
de vida diária (GTFA). Os processos avaliativos constaram da avaliação da qualidade de
vida pelo questionário SF-36, o equilíbrio e marcha pelo Instrumento de avaliação
Tinetti, Dynamic Gait Index que avalia a capacidade do indivíduo em modificar a
marcha em resposta às mudanças nas demandas e teste de força dos músculos do CORE
(abdominais). O protocolo de intervenção com o treinamento funcional teve duração de
seis semanas, com dois atendimentos semanais. Para a análise estatística foi realizada
uma análise descritiva padrão dos dados. A normalidade foi verificada pelo teste de
Shapiro-Wilk. Para avaliar os efeitos do protocolo de tratamento foi realizada uma
análise de variância (ANOVA) intra e entre grupos, para os dados paramétricos foi
utilizado Scheffé e para os não-paramétricos o de Fischer. O nível de significância
adotado foi de p<0,05. Resultados. Os resultados mostraram que no Instrumento de
avaliação Tinetti, Dynamic Gait Index, Questionário de qualidade de vida SF-36 não
apresentaram alterações (p0,05) entre período pré e pós intervenção, no entanto, houve
aumento significativo na força dos músculos do CORE de 21% no GTFC (p0,05) e de
30% no GTFA (p0,05). Conclusão. Concluímos que os dois protocolos de treinamento
funcional foram similares para o aumento da força dos músculos do CORE que
estabilizam o tronco e são importantes para a realização de atividades do quotidiano.
Portanto, pode ser um recurso a ser utilizado nos programas de atividade física para a
população idosa.

ANÁLISE DA LARGURA DO CABEDAL ANTERIOR DE MODELOS DE TÊNIS
FEMININOS PARA PRÁTICA DE CORRIDA
Autores
Luana Carolina de Conto (1); José Lourenço Kutzke (1); Eduardo Del Bosco Brunetti
Cunha (1).
Afiliação
(1) Faculdade Educacional Araucária - FACEAR
Introdução: A falta de descrição por partes das marcas no que tange os parâmetros do
cabedal compromete a escolha e prescrição fisioterapêutica correta do tênis para o
indivíduo, já que a mesma é realizada com base no tipo de pé, largura, disfunções e
deformidades verificadas. Objetivo: Analisar a largura do cabedal anterior dos tênis de
corrida femininos comercializados no Brasil, podendo facilitar a prescrição
fisioterapêutica do calçado correto para atletas e demais usuários. Metodologia: Trata-se
de uma pesquisa exploratória quantitativa, desenvolvida com base em uma seleção
amostral por conveniência composta por 33 modelos de tênis de 10 diferentes marcas.
As distinções dos modelos avaliados foram realizadas por meio de critérios inclusivos:
(1) tênis para corredores de rua; (2) comercializados no Brasil; (3) voltados para o
público feminino; (4) marcas de modelos com numeração (37); (5) declaração de
autorização da loja; (6) modelos de tênis da coleção 2016/2017; (7) tênis com
numeração brasileira; (8) modelos da mesma marca com distinção de valores igual ou
superior a R$49,90; (9) tênis neutros e (10) tênis indicados pelas marcas por serem
considerados mais largos. Já os critérios exclusivos foram: (1) tênis minimalistas
conforme a descrição do fabricante; (2) marcas que não descrevam os componentes do
tênis; (3) palmilhas não removíveis; (4) tênis sem nenhum tipo de amarração; (5) tênis
que excedam o valor do salário mínimo brasileiro vigente na data da aferição
(R$880,00). Para coleta de dados utilizou-se o dispositivo de Brannock®. Resultados:
Perante a amostra analisada foi possível detectar que a largura do cabedal anterior dos
modelos comercializados no Brasil, são diferentes estatisticamente (P<0,001), bem
como uma correlação positiva (0,382; P=0,028), entre o comprimento e largura do
cabedal. Conclusão: Após a análise dos resultados observou-se que não existe uma
padronização na fabricação dos calçados no que tange largura no cabedal anterior, pois
a diferença analisada entre o modelo mais estreito, Flux 3 da marca Asics apresenta
8,5cm e os modelos mais largos, Sensation e Master ambos da marca Olympikus e Link
da marca Salomon medem 9,1cm. Ademais o Brasil não possui nenhuma escala
determinada nesse quesito. Devido ao exposto, o fisioterapeuta pode contribuir aos
pacientes na escolha do melhor modelo de tênis, auxiliando o rendimento do atleta,
prevenindo e/ou tratando as lesões.
Palavras-Chave: Fisioterapia; Pé; Doenças do Pé.

AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO E DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM
IDOSOS NÃO INSTITUCIONALIZADOS
Autores
Rayne Ramos Fagundes(1); Raphaela Gonçalves da Silva(2); Giovanna Angela Leonel
Oliveira(3); Priscila Valverde de Oliveira Vitorino(2); Estelamaris Tronco Monego(3);
Naraiana de Oliveira Tavares(3).
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Universidade Federal de Goiás
Introdução: O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, caracterizado por
alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas. Cerca de 30% dos
idosos entre 65 a 75 anos apresentam alguma alteração de equilíbrio e as queixas de
déficit de equilíbrio na população acima de 65 anos chegam a 85%. As quedas são as
consequências mais perigosas do desequilíbrio e da dificuldade de locomoção. Objetivo:
Avaliar a relação entre o nível de atividade física, o equilíbrio e o risco de quedas em
idosos não institucionalizados. Método: Estudo quantitativo, observacional, transversal,
com idosos de três instituições. Foram aplicados: o Questionário de caracterização, o
Questionário de atividade física, o Timed Up and Go e a Escala de Equilíbrio de Berg.
Foram aferidos o peso, a altura e calculado índice de massa corporal. Os dados dos
idosos que não responderam a qualquer um dos seguintes questionários ou testes acima;
e aqueles em que estava faltando a informação da idade foram retirados. Foram
utilizados os testes: Qui-quadrado, Mann-Whitney, e a Correlação de Spearman. O
projeto foi aprovado no Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de Goiás
segundo o parecer de número 942.049. Resultados: Foram avaliados 136 idosos, 35
pouco ativos ou sedentários; três apresentaram pontuação menor que 45 (indicando
risco de quedas futuras) e 135 (99,326 %) realizaram o teste em menos de 20 segundos
(baixo risco de quedas). Não houve diferença entre ativos e sedentários quanto ao tempo
de realização do Timed Up and Go. Os idosos ativos obtiveram pontuação total na
Escala de Equilíbrio de Berg significativamente maior que os sedentários, e a pontuação
na questão 14 também foi maior nesse grupo em relação aos sedentários. Houve
correlação negativa entre a idade e a pontuação na Escala de Equilíbrio de Berg;
correlação positiva entre a renda e o tempo de atividade física semanal; e negativa entre
tempo no Timed Up and Go e a pontuação na Escala de Equilíbrio de Berg. Conclusão:
Os idosos ativos apresentaram melhor equilíbrio segundo o Berg, porém não houve
diferença entre ativos e sedentários quanto ao Timed Up and Go.

EFEITOS DO AGULHAMENTO SECO VERSUS AUTO-ALONGAMENTO EM
PACIENTES COM CERVICALGIA
Autores
Guilherme Henrique Costa Serpa (1) Jennyfer Antunes de Oliveira (2) Viviane Soares
(3)
Afiliação
(1) Faculdade Anhanguera de Anápolis; (2) Centro Universitário de AnápolisUniEVANGÉLICA; (3) Universidade Federal de Goiás
Introdução. Os músculos da região cervical têm função de controle postural,
movimentação dinâmica e orientação espaçotemporal. O músculo trapézio superior é o
mais acometido quando ocorrem alterações na biomecânica, induzindo a formação de
pontos gatilhos. Objetivo. Comparar os efeitos do agulhamento seco com autoalongamento em indivíduos com pontos gatilho em trapézio superior. Metodologia.
Ensaio clínico randomizado controlado aprovado pelo comitê de ética do Centro
Universitário de Anápolis- UniEVANGÉLICA, com Certificado de Apresentação para
Apreciação Ética (CAAE): 63165916.6.0000.5076. Participaram do estudo 24
indivíduos, alocados aleatoriamente em dois grupos, sendo 12 no grupo agulhamento
seco e 12 no grupo auto-alongamento. Os pacientes foram avaliados nos momentos pré
e pós a ultima intervenção através: Escala visual analógica, amplitude de movimento,
limiar de dor a pressão, função cervical (Neck disability index) e um questionário aberto
sobre os efeitos adversos do agulhamento seco. A intervenção no grupo agulhamento
seco foi realizada em três sessões com intervalo de 48 horas. No grupo autoalongamento, os indivíduos foram orientados para realizá-los em casa. O teste de
Shapiro-Wilk mostrou que não houve distribuição normal da varáveis, sendo assim foi
utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon para comparação das medidas pré e pósintervenção e teste de não paramétrico de Mann-Whitney para comparação entre os
grupos. Resultados: No grupo agulhamento seco os indivíduos apresentaram redução
significativa na escala visual analógica (p=0,003) e no questionário neck disability
index (p=0,003), aumento limiar de dor a pressão (p=0,019), da flexão cervical
(p=0,019) e da inclinação lateral para esquerda (p=0,027). Os principais efeitos
adversos apresentados pela técnica foram dor local após o tratamento (75,0%), dor
durante o tratamento (83,3 %), coceira (8,3%), hematoma (8,3%) e fadiga (8,3%). Já no
grupo auto-alongamento apenas a escala visual analógica (p=0,022) e o questionário
neck disability index (p=0,003) mostraram redução significativa após as intervenções.
Conclusão: O agulhamento seco demostrou ser uma técnica eficaz na redução da dor e
aumento da amplitude de movimento, limiar de dor a pressão e da capacidade funcional
dos indivíduos relacionada às atividades de vida diárias, mesmo com a presença dos
efeitos adversos. No grupo auto-alongamento houve redução apenas da dor e aumento
da capacidade funcional dos pacientes.

AVALIAÇÃO DE LESÕES RELACIONADAS AO JIU-JITSU BRASILEIRO POR
GRAVIDADE, TIPO E ÁREA
Autores
Luana Caroline Dantas Pereira (1); Adonai Pinheiro Barreto(1); Walderi Monteiro da
Silva Júnior(1); Jader Pereira de Farias Neto(1); Mylena Maria Salgueiro Santana (1);
Leonardo Yung dos Santos Maciel (1).
Afiliação
(1) Universidade Federal de Sergipe
Introdução: O jiu-jitsu brasileiro (Bjj) é uma arte marcial de combate moderna que usa
quedas e bloqueios articulares para submeter um adversário. Os atletas dessa
modalidade apresentam um alto risco de desenvolver lesões músculoesqueléticas e
danos ao segmento articular. Objetivo: Determinar a incidência e descrever os tipos e
gravidades das lesões mais comuns nesses atletas, relacionando-as ao seu nível de
prática. Métodos: Trata-se de uma análise observacional descritiva realizada na cidade
de Aracaju, aprovada pelo cômite de ética da instituição vinculada à pesquisa , sob o
CAAE no 59576516.0.0000.5546. Foram excluídos da amostra os atletas que
apresentavam tempo de experiência no esporte inferior a 2 anos. Participaram da
pesquisa 126 atletas do sexo masculino que foram avaliados quanto à história da doença
atual, ocorrência de lesões ortopédicas, histórico de lesões prévias, gravidade e
mecanismo da última lesão, se foi causada por golpe próprio ou do adversário, e
tratamento realizado para as lesões. Para categorização da gravidade da última lesão foi
utilizada a Escala de Severidade do Registro Internacional de Lesões. Além disso, a
amostra foi avaliada quanto ao tempo de experiência, graduação (cor da faixa) e
frequência de treino. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE) na aceitação de participar da pesquisa. Na análise estatística, foi
utilizado o software SPSS, versão 22, com valores de p significantes quando menores
que 0,05. Para teste de normalidade foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov,
considerando o tamanho da amostra. Os seguintes testes foram utilizados: ANOVA
(dois fatores), Pós-Hoc de Bonferroni e teste de Cohen f2 (para medir o tamanho do
efeito). Resultados: Quanto aos níveis de faixa, foram obtidos os seguintes dados: azul
(33,3%), roxa (20,6%), branca (22,2%), preta (13,6%) e marrom (10,3%). A média de
anos de prática foi de 5,77 ± 5,07 e a média de frequência em dias de treinamento foi
4,82 ± 1,70 por semana com treinamentos de 2,4 ± 1 horas de duração. Não houve
diferença estatística significativa na frequência de treinamento entre os grupos divididos
por faixa. Conclusão: A entorse foi a lesão mais frequente, variando de leve a grave. Os
locais mais frequentes de lesão foram ombro e joelho. Houve maior incidência de lesão
nos treinos do que nos torneios.
Palavras-chave: Jiu-jitsu brasileiro; Lesões esportivas; Artes marciais

CARACTERIZAÇÃO DE LESÕES EM PRATICANTES DE BALÉ HÁ MENOS DE
10 ANOS NO DISTRITO FEDERAL.
Autores
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Introdução A prática da dança pode ser caracterizada como exercício intermitente com
períodos de curta duração. O ballet clássico trabalha essencialmente amplitude de
movimentos articulares, coordenação, flexibilidade e o domínio do equilíbrio. Os
movimentos realizados pelos bailarinos são, frequentemente, antagônicos aos
movimentos corporais e envolvem ações exageradas, favorecendo o aparecimento de
lesões. Os bailarinos negligenciam a prevenção e o tratamento das suas próprias lesões.
Nessas situações, uma lesão é definida como qualquer acometimento ocorrido durante a
prática esportiva que afasta ou impede de dar continuidade ao treinamento no dia
seguinte. Neste sentido, se faz necessário verificar a prevalência de lesões em bailarinos
com menos de 10 anos de prática no Distrito Federal (DF). Objetivo Investigar a
prevalência de lesões osteomioarticulares em praticantes de balé há menos de 10 anos
no DF. Métodos Estudo transversal descritivo, realizado em 3 escolas de balé em 2016.
Os participantes foram requisitados por conveniência e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Os critérios de inclusão foram apresentar-se na
faixa etária entre 15 a 45 anos e estar atuante na prática de balé por no mínimo dois
anos, com carga de treinamento mínimo de uma hora diária, durante duas vezes por
semana. Foram excluídos do estudo os que apresentavam carga de treinamento semanal
inferior a dois dias ou uma hora de treinamento. Utilizou-se o inquérito de morbidade
referida adaptado às características do balé. Resultados Dos 16 bailarinos incluídos,
94% eram do gênero feminino e 6% masculino. A idade média 23,9 ± 8,3 anos e massa
corporal 55,9 ± 11,2 Kg. O tempo de prática variou de 2 a 9 anos, com média de
frequência de treinos de 3,6 vezes semanais e 2,6 horas por dia. Do total de bailarinos
incluídos no estudo, 11(69%) já haviam sofrido algum tipo de lesão durante a prática do
balé. Um total de 28 lesões foram distribuídas em tornozelo (21%), joelho (18%),
lombar (14%), pé (14%) e coxa (11%). Apenas 15 lesões apresentam diagnósticos
clínicos (54%) e apenas 8 foram tratadas com fisioterapia (29%). Conclusão A
ocorrência da lesão no balé foi de 69%. A região anatômica mais acometida foi o
membro inferior, as lesões mais frequentes foram as musculares. Pouco mais da metade
das lesões foram diagnosticadas clinicamente e pouco mais de um quarto tratadas com
fisioterapia. Faz-se necessário a realização de mais estudos a respeito do tema.
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JOVENS SAUDÁVEIS E COM SÍNDROME DA DOR FEMOROPATELAR
Autores
Laryssa Oliveira Silva(1); Camile Ludovico Zamboti(1), (2); Carlos Augusto
Camillo(2), Amanda Paula Ricardo(1), (2); Thaiuana Maia(1), (2); Christiane de Souza
Guerino Macedo(1), (2);
Afiliação
(1) Universidade Estadual de Londrina (UEL), Londrina, Paraná (PR), Brasil. (1)
Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Fisioterapia Esportiva (LAFESP) Departamento de Fisioterapia – Universidade Estadual de Londrina (2) Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação – UEL/UNOPAR
INTRODUÇÃO: A quantificação da funcionalidade de um indivíduo pode ser analisada
através de testes clínicos ou questionários. Na síndrome da dor femoropatelar (SDFP) a
funcionalidade pode ser mensurada através do questionário Anterior Knee Pain Scale
(AKPS), entretanto não foi encontrado na literatura um teste clínico confiável para esta
disfunção. OBJETIVO: Verificar a relação de testes funcionais com a SDFP, bem como
a reprodutibilidade, confiabilidade, número de avaliadores e dias de testes clínicos
relacionados ao momento de dor em pacientes com SDFP e em indivíduos saudáveis.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal. A amostra foi composta por 40
voluntárias, divididas em dois grupos: 20 voluntárias no grupo controle e 20 no grupo
com SDFP. As voluntárias foram aleatorizadas em função da sequência de execução de
cinco testes clínicos: teste de sentar e levantar (TSL), sentar e levantar em 30 segundos
(SL30), teste de subida e descida em escada (TSDE), teste de degrau de 6 minutos
(TD6) e teste de descida de degrau (TDD). Todos os testes foram precedidos pela
familiarização e avaliados por 2 avaliadores aleatorizados e cegos entre eles. Após sete
dias foi realizado o mesmo protocolo de avaliação. Para análise estatística foram
utilizados os testes Shapiro Wilk, Anova Two Way, Coeficiente de Correlação
Intraclasse (CCI), Wilcoxon pareado e Teste de Friedman. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade. RESULTADOS: Os grupos apresentaram
distribuição normal, com exceção da altura no grupo com SDFP. Com relação a
confiabilidade dos testes, ambos os grupos obtiveram confiabilidade intravaliador muito
boa à excelente, com variação do CCI de 0,657 a 0,956. Em relação a análise
interavaliadores, o CCI variou de 0,790 a 0,988. Foi observado correlação fraca entre os
testes com o AKPS e a dor na Escala Visual Analógica, com exceção do teste SL30 com
o AKPS que obteve correlação moderada (Rô=0,449). Por fim, não houve diferença
significativa nas diferentes execuções de cada teste em dias e com avaliadores
diferentes. CONCLUSÃO: Os testes clínicos indicados para análise funcional de
pacientes com SDFP se apresentaram confiáveis e reprodutíveis para os dois grupos. Os
resultados estabeleceram a necessidade de apenas um avaliador e um dia de realização
do teste para se obter um desempenho confiável. Houve correlação moderada entre o
questionário AKPS e o teste de sentar e levantar, o que valida este teste para análise
funcional.
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Introdução: Treinamentos intensos podem provocar danos teciduais e comprometer o
desempenho esportivo, assim, várias modalidades de recuperação têm sido inseridas
como parte integrante dos programas de treinamento de atletas. Objetivo: avaliar e
comparar os efeitos da fototerapia e da crioterapia, aplicadas após o exercício, nos
marcadores inflamatórios, e desempenho aeróbio em ratos Wistar, durante um período
de treinamento. Metodologia: Foi realizado um estudo experimental, com 38 ratos
Wistar machos, divididos em cinco grupos: Controle sedentário (CO), controle + teste
de exaustão (CE), treinamento + recuperação passiva (RP), treinamento + crioterapia
(CRIO) e treinamento + LEDterapia (LED). O experimento foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Experimentação Animal. Os animais realizaram treinamentos de natação
durante 21 dias, com aumento gradual da carga e duração. Após o término de cada
sessão de treinamento, o grupo RP permaneceu em repouso, enquanto os animais do
grupo CRIO foram submetidos a imersão em água a 10°C (± 2°C) durante 5 minutos e
os animais do grupo LED foram irradiados durante 4 minutos (940 nm, 4J/cm²). No 22º
dia, os ratos dos grupos CE, RP, Crio e LED foram submetidos a um teste de de
exaustão. Após 24 horas as amostras de sangue foram coletadas e os músculos sóleo e
gastrocnêmio foram retirados para analise histológica. RESULTADOS: não foi
observada diferença significativa nos valores de leucócitos totais, linfócitos, neutrófilos,
creatina quinase e proteína C reativa entre nenhum dos grupos estudados. O músculo
sóleo do grupo CE apresentou a maior frequência de áreas de necrose comparado com o
CO, enquanto que no grupo RP foi encontrada a maior frequência de áreas com edema,
inflamação e células inflamatórias. O grupo LED apresentou menor quantidade de
campos com edema e inflamação, porém a crioimersão também foi eficaz na redução
dos mesmos. No músculo gastrocnêmio, o grupo CE também apresentou a maior
frequência de necrose. O grupo RP foi o que mostrou a maior quantidade de campos
com edema e inflamação, enquanto no grupo LED foi encontrada a menor frequência de
áreas edemaciadas e inflamadas. O teste de natação até a exaustão não demonstrou
diferenças significativas entre os grupos. CONCLUSÃO: O treinamento não provocou
melhora no desempenho, bem como não foi alterado pela aplicação da LEDterapia e a
crioterapia. No entanto, a LEDterapia e a crioterapia foram eficazes na prevenção de
lesões musculares e reações inflamatórias.
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INTRODUÇÃO: Os distúrbios e lesões musculoesqueléticos podem produzir
incapacidades funcionais que necessitem do atendimento fisioterapêutico para
restabelecer a função. Desde 2015 a Clínica escola de fisioterapia vem se consolidando
como um espaço de saúde, para o atendimento da população local, bem como, também
vem se estruturando enquanto espaço pedagógico para a formação do acadêmico,
principalmente na área da ortopedia. OBJETIVOS: Identificar o perfil dos pacientes
com distúrbios e lesões musculoesqueléticas atendidos na Clínica escola de Fisioterapia
da UFG/Regional Jataí. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo
transversal, sobre o perfil dos pacientes que foram atendidos na clínica escola do curso
de Fisioterapia da UFG/Regional Jataí, no período de janeiro a dezembro de 2016. Os
dados foram coletados na ficha de triagem, realizada antes da avaliação fisioterapêutica.
Foram identificados: sexo, idade, renda, raça, estado civil e o diagnóstico clínico do
paciente. RESULTADOS: Foram registrados 187 atendimentos na área da ortopedia
realizados na clínica escola de fisioterapia, sendo que 55,6% eram do sexo feminino e
44,4% eram do sexo masculino. A média da idade foi de 42,54 anos, sendo mínima de 8
anos e máxima de 93 anos. Em 33,6% dos pacientes recebiam renda menor que $1000
reais; 33,1% de 1001 a 2000 reais, portanto 2/3 recebiam até 2000 reais. O estado civil
apontou 46% de casados, 38% de solteiros e 16% outros. A raça/cor 45,4%, era parda,
30,4% de brancos, 11,2% de pretos, 0,53% indígena e 10,69% não declarou. Os
distúrbios osteomusculares mais frequentes foram: lombalgias (19,79%); dor articular
(13,36%); hérnia discal (10%); cervicalgias (8,02%); pósoperatório das fraturas
(10,68%) e lesões ligamentares (5,34%). CONCLUSÃO: A clientela atendida em sua
maioria era de baixa renda e os distúrbios na coluna lombar e cervical foram os mais
frequentes entre os pacientes atendidos. Considerando que esses transtornos podem
produzir incapacidade física, a clínica escola, apresenta-se como uma alternativa para o
tratamento fisioterapêutico da população mais carente.
Palavras-chave: Problemas osteomusculares; reabilitação.
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Introdução: Uma técnica muito utilizada no tratamento de pacientes com dor lombar é a
Kinesio Taping®. Até o momento, nenhuma revisão sistemática com meta-análise sobre
os efeitos da Kinesio Taping nesses pacientes foi publicada. Métodos: Foram realizadas
buscas nas bases de dados PUBMED, EMBASE, PEDro e SciELO, até 14 de Fevereiro
de 2017. Foram selecionados apenas estudos controlados aleatorizados em adultos com
dor lombar crônica não especifica, em que Kinesio Taping® foi comparado com
nenhuma intervenção, placebo ou adicionado à fisioterapia. Estudos que avaliaram a
adição de KT associado a outra intervenção também foram incluídos. A análise do risco
de viés foi realizada através da escala PEDro. A qualidade geral da evidência foi
avaliada usando a classificação do GRADE Os desfechos avaliados foram intensidade
da dor e incapacidade. Quando possível, os dados foram sumarizados através de
metanálise. Resultados: Foram encontrados nove ensaios controlados aleatorizados
elegíveis para revisão. Dois ensaios clínicos (pooled n=100) comparararam a Kinesio
Taping® versus nenhuma intervenção, cinco com intervenção placebo (pooled n=307) e
três (pooled n=214) que adicionaram essa bandagem à fisioterapia. Foi observadas
diferenças estatisticamente significantes quando comparado a bandagem Kinesio
Taping® com nenhuma intervenção. Conclusão: A bandagem Kinesio Taping® é
melhor do que nenhuma intervenção, mas não é melhor do que intervenção placebo e
quando adicionado a fisioterapia convencional no tratamento de pacientes com dor
lombar crônica não específica. (SYSTEMATIC REVIEW REGISTRATION:
CRD4201604260).
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Introdução: O envelhecimento populacional é definido como a mudança na estrutura
etária, o que produz um aumento do peso relativo das pessoas acima de 60 anos,
considerada idade definidora do início da velhice. A queda pode ser definida como a
ocorrência de um evento não intencional que leva uma pessoa, inadvertidamente, ao
chão. A Força de Preensão Manual (FPM), avaliada com um dinamômetro de preensão
manual. Objetivo: avaliar a possível associação da Força de Preensão Manual com o
equilíbrio, marcha, risco de quedas de idosas da Universidade Aberta à Terceira Idade
da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (UNATI/PUC Goiás).Metodologia: Tratase de um estudo epidemiológico, transversal e analítico em que participaram do estudo
55 idosas da Universidade Aberta à Terceira Idade da Pontifícia Universidade Católica
de Goiás (UNATI/PUC Goiás). Os critérios de inclusão adotados foram: idosas do sexo
feminino, com idade entre 60 e 85 anos, com Índice de Massa Corporal (IMC) normal
ou de obesidade grau1.Esta pesquisa foi realizada conforme a Resolução
466/2012(conforme do Conselho Nacional de Saúde (CNS), sendo devidamente
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Goiás, sob número 106218/2015.
A FPM foi avaliada utilizando o dinamômetro analógico hidráulico Jamar. Para avaliar
o equilíbrio e anormalidades da marcha, foi usado o teste de Tinetti.Resultados: as
idosas estudadas apresentam bom equilíbrio e desempenho da marcha, resultando em
baixo ou nenhum risco de quedas. Encontramos relação inversamente proporcional
entre índice de massa corporal (IMC) e atividade física, demonstrando que quanto maior
a idade menor a FPM.Conclusão: não houve correlação entre a FPM, marcha, equilíbrio
e risco de quedas nas idosas da UNATI/PUC Goiás. A FPM que predita a força
muscular global, apresentou valores superiores aos da normalidade para idade, descrita
pela literatura.Palavras-chave: idosos, risco de quedas e força de preensão manual.
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INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico é uma das principais causas de
sequelas neurológicas, importante causa de morbidade e mortalidade e, que traz
consequências graves na vida dos indivíduos, dentre elas o déficit na capacidade
sensório motora e no equilíbrio, sendo o método Pilates um recurso terapêutico que
pode contribuir para a recuperação de pacientes com acometimento neurológico.
OBJETIVO: Avaliar a influência do método Pilates sobre a capacidade sensório motora
e equilíbrio corporal em um paciente após AVE. METODOLOGIA: Estudo de caso de
uma paciente de 52 anos, com quadro de hemiparesia esquerda, após AVE hemorrágico
tálamo-capsular. Número de CAAE: 04955612.5.3001.0058. Utilizou-se o método
Pilates como protocolo de tratamento em um programa de 10 sessões, com duração
média de 60 minutos, duas vezes por semana. A capacidade sensório motora foi
avaliada através dos testes passivo e ativo de sensação de posicionamento articular e
senso cinestésico descritos por Kerkour e Salgado (2003), enquanto que o equilíbrio
corporal foi analisado através da escala de Berg. As avaliações foram aplicadas prétratamento e pós-tratamento. RESULTADOS: Constatou-se melhora na pontuação total
da escala de Berg de 39 para 54 pontos e diminuição da diferença de amplitude entre o
membro afetado e o sadio em torno de 15° entre as avaliações inicial e imediatamente
após o tratamento. CONCLUSÃO: O presente estudo de caso sugere que o tratamento
neurológico através do método Pilates pode apresentar benefícios significativos.
Palavras-chave: Método Pilates. Acidente Vascular Encefálico. Equilíbrio postural.
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Introdução: A força de preensão palmar (FPP) é considerada um indicador de força total
do corpo, não se limita a medida de força da mão ou avaliação do membro superior,
apresentando papel importante na execução de tarefas de vida diária. Objetivos:
Verificar e comparar a FPP segundo dominância e gênero e correlacionar a FPP com a
idade, gênero e Índice de Massa Corporal (IMC). Metodologia: Trata-se de um estudo
descritivo, transversal, com 100 indivíduos acima de 18 anos. Utilizou-se um
dinamômetro hidráulico marca Saehan para mensurar a FPP, uma balança digital e uma
fita métrica para avaliar as medidas de peso e altura. Os pacientes realizaram o teste na
posição 2, sendo realizadas 3 medidas da mão direita e da esquerda a fim de se obter a
média. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de uma Universidade
Federal, parecer 960.869. Resultados: As características dos participantes demonstraram
médias de idade de 22,07 anos, peso 64,68 kg, altura 1,67 metros e, do IMC 23,06. O
número de mulheres (67%) foi maior em relação aos homens (33%), evidenciando
diferença significativa (p=0,001); o número de participantes destros (94%) foi maior em
relação aos canhotos (6%), evidenciando também diferença significativa (p=0,000). Os
indivíduos destros demonstraram valores superiores de FPP direita (x=31,39) e FPP
esquerda (x=29,63) em relação aos canhotos, FPP direita (x=28,22) e FPP esquerda
(x=28,88). A FPP direita (x=43,47) e FPP esquerda (x=42,10) no gênero masculino
foram maiores em relação ao feminino (FPP direita 25,16 e FPP esquerda 23,42). A
correlação foi negativa forte entre FPP (direita, r=-0,769; esquerda, r= -0,761) e o sexo,
sendo o sexo feminino associado a uma menor força de preensão palmar; e a correlação
foi positiva fraca entre a FPP (direita, r=0,291; esquerda, r=0,345) e o IMC. Não foi
observado correlação entre FPP e idade em ambos os lados. Conclusões: A FPP
demonstraram valores superiores nos destros e nos participantes do gênero masculino,
em ambos os lados. Houve correlação positiva fraca entre a FPP (direita e esquerda) e o
IMC e negativa forte entre FPP (direita e esquerda) e o sexo, sendo o feminino
associado a uma menor FPP. Não foi observado correlação entre FPP em ambos os
lados com a idade. A avaliação de FPP se mostra importante para estabelecer um índice
objetivo da integridade funcional dos membros superiores e parâmetro para avaliação de
força muscular global.
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Introdução: A bandagem patelar de McConnell é utilizada por fisioterapeutas para
melhorar o alinhamento da patela em pacientes com Síndrome da dor femoropatelar
(SDFP). Entretanto, seu efeito sobre o controle postural ainda é controverso. Objetivo:
Avaliar o efeito da bandagem patelar de McConnell no controle postural unipodal
estático e em exercícios de agachamento de mulheres com SDFP. Métodos: Trata-se de
um ensaio clínico aleatório cego, aprovado pelo comitê de ética (parecer n°:
251637/2013), no qual foram avaliadas 40 voluntárias com SDFP, entre 18 e 35 anos.
As participantes foram alocadas em dois grupos: Bandagem Patelar de McConnell
(GBPM) e Bandagem Placebo (GBP). Para a análise do controle postural estático
considerou-se o apoio unipodal no membro inferior com dor femoropatelar, e na
sequência foram realizados três agachamentos unipodais no mesmo membro inferior.
Foram estabelecidos os parâmetros do Centro de Oscilação de Pressão em plataforma de
força, e analisados com os testes ANOVA two-way, t de Student e d de Cohen.
Resultados: O controle postural estático não apontou diferença entre os grupos e tempos
ou interação entre eles (P>0,05); com fraca magnitude do efeito. Para o controle
postural no agachamento unipodal diferenças significantes foram obtidas no fator tempo
de intervenção para ambos os grupos GBPM e GBP, com parâmetros do COP
diminuídos após aplicação da bandagem. Todavia, o GBPM apresentou uma magnitude
de mudança forte para a frequência de oscilação, e moderada para a velocidade de
oscilação, ambos no agachamento unipodal. Conclusão: A bandagem patelar de
McConnell e placebo estabeleceram mudanças dos parâmetros do centro de oscilação de
pressão, para melhora no controle postural no agachamento unipodal. Vale ressaltar que
as mudanças e o tamanho do efeito causado pelo GBPM foram maiores do que para
grupo placebo, o que aponta sua importância para uso clínico em indivíduos com esta
disfunção.
Palavras-chave:
Síndrome da Dor Femoropatelar; Equilíbrio Postural; Joelho; Fisioterapia.

VARIÁVEIS BIOMECÂNICAS QUE INFLUENCIAM NA PERFORMANCE DO
STAR EXCURSION BALANCE TEST: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA
LITERATURA.
Autores
Carlos Augusto Silva Rodrigues(1); Gabriel Peixoto Leão Almeida(1); Pedro Olavo de
Paula Lima(1); Geyse Gomes de Oliveira(1) Helena Larissa das Neves Rodrigues(1).
Afiliação
(1) Universidade Federal do Ceará - UFC
Introdução: O Star Excursion Balance Test (SEBT) se caracteriza como um teste
funcional que visa avaliar a estabilidade postural dinâmica do individuo através da
mensuração e comparação das distâncias alcançadas em três direções distintas: anterior,
póstero-lateral, póstero-medial. Este tem sido cada vez mais pesquisado e
correlacionado como preditor de risco de lesões no esporte. Pesquisas tem buscado
elucidar quais variáveis biomecânicas interferem nos resultados do próprio teste.
Objetivos: Realizar uma revisão sistemática com o objetivo de identificar as variáveis
biomecânicas que interferem no seu resultado. Metodologia: Revisão sistemática onde
foi realizada uma consulta as bases de dados PubMed, BIREME e ScienceDirect
Utilizando os seguintes descritores: “Star Excursion Balance Test”, “Y Balance Test”,
“Balance” e “Postural Stability” de forma combinada gerando a seguinte estratégia de
busca: ((("Star Excursion Balance Test ") or "Y Balance test") and "Balance") or
((("Star Excursion Balance Test ") or "Y Balance test") and "Postural Stability").
durante o mês de Março de 2017. incluimos estudos originais descritivos escritos em
língua inglesa que avaliaram a influência de variáveis biomecânicas na performance do
teste realizado com a utilização de três fitas métricas dispostas nas três direções e
excluímos aqueles que aplicaram o teste em oito direções, utilizaram de equipamentos
para mensuração das direções do teste, investigaram, validade, reprodutibilidade do
teste. Para qualidade metodológica utilizamos uma versão adaptada do checklist
proposto por Downs e Black. Resultados: encontramos na base de dados PubMed 306
artigos, Bireme 324 e ScienceDirect 213 totalizando 843 artigos. Excluímos 804 artigos
com base no título, resumo e análise de duplicatas e 17 após leitura completa,
finalizando em um total de 22 artigos selecionados para inclusão nesta revisão.
Amplitude de movimento de dorsiflexão em cadeia cinética fechada foi associada com
alcance anterior, amplitude de movimento de dorsiflexão em cadeia cinética fechada,
flexão de quadril e joelho, força de extensão, flexão e rotação externa de quadril,
extensão e flexão de joelho com alcance posteromedial e posterolateral.
Conclusão:variáveis biomecânicas de tornozelo apresentam boa correlação com SEBT,
variáveis de quadril e joelho, fraca correlação. Novos estudos são necessários para
investigar a interação destas variáveis com os resultados do teste.

DOR MUSCULOESQUELÉTICA E SUA ASSOCIAÇÃO COM A DIABETES TIPO
II EM OBESOS GRAVES
Autores
Carolina Rodrigues de Mendonça; Matias Noll; Lorena Pereira de Souza Rosa; Ana
Paula dos Santos Rodrigues; Annelisa Silva e Alves de Carvalho Santos; Erika
Aparecida Silveira.
Afiliação
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina,
Universidade Federal de Goiás, Brasil; Grupo de Estudos em Obesidade Grave,
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Brasil.
INTRODUÇÃO: Embora a diabetes mellitus seja amplamente reconhecida como
causadora de morbidade significativa e mortalidade prematura, é pouco conhecido a
associação com condições musculoesqueléticas. OBJETIVO: Analisar a associação
entre dor musculoesquelética conforme a presença de diabetes tipo II em obesos graves.
MÉTODOS: Trata-se dos dados de linha de base do ensaio clínico DieTBra Trial com
obesos graves de ambos os sexos e Índice de Massa corporal (IMC 35 kg/m2). Foram
avaliados 150 obesos. Os sintomas de dor musculoesquelética na última semana foram
avaliados pelo Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares. O questionário
mede sintomas de dor no pescoço, ombros, parte superior das costas, cotovelos, parte
inferior das costas, punho/ mãos, quadril/coxas, joelhos e tornozelos/pés. A variável
diabetes mellitus tipo II foi coletada pela anamnese de saúde. As análises estatísticas
foram realizadas no Software Stata/SE 12.0. A associação entre dor musculoesquelética
e diabetes mellitus tipo II foi avaliada pelo modelo de regressão de Poisson com
variância robusta e por meio de razões de prevalência (RP) e respectivo intervalo de
confiança. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/HC/UFG),
sob o protocolo 747.792/2014. RESULTADOS: A diabetes mellitus tipo II foi
considerada fator de risco para dor no ombro (RP=1.59; IC95%=1.06-2.38), dor em
punho e mãos RP 1.51(IC 95% 1.05- 2.22) p=0,026 e tornozelos e pés RP1.37(IC 95%
1.13- 1.66) p= 0,001. 100.00% dos obesos com diabetes mellitus tipo II apresentaram
dor musculoesquelética, contudo a presença de dor musculoesquelética no último ano
não foi associada a diabetes mellitus tipo II (RP= 1.02; IC95%= 0.99-1.04).
CONCLUSÃO: A diabetes mellitus tipo II está associada a um maior risco de dor no
ombro, punhos e mãos e tornozelos e pés em obesos.
Palavras chave: dor, obesidade grave, tempo sentado.

AVALIAÇÃO DE MECANISMOS E TIPOS DE LESÕES EM ATLETAS DE JIUJITSU
Autores
Luana Caroline Dantas Pereira(1); Adonai Pinheiro Barreto(1); Walderi Monteiro da
Silva Júnior(1); Jader Pereira de Farias Neto(1); Mylena Maria Salgueiro Santana(1);
Maurício Lima Poderoso(1).
Afiliação
(1) Universidade Federal de Sergipe
Introdução: O Brasilian Jiu-Jitsu (BJJ) é uma arte marcial cuja intenção do atleta é
derrotar o oponente através de quedas, bloqueios de articulação, controle posicional,
projeções, torções e imobilizações que resultam de forças de tensão nas articulações.
Objetivo: Avaliar os mecanismos, condições e tipos de lesões que ocorrem durante a
prática de jiu-jitsu. Métodos: Trata-se de uma análise observacional descritiva realizada
na cidade de Aracaju, aprovada pelo cômite de ética da instituição vinculada à pesquisa
, sob o CAAE no 59576516.0.0000.5546. Foram excluídos da amostra os atletas que
apresentavam tempo de experiência no esporte inferior a 2 anos. Foram avaliados 126
atletas do sexo masculino através de questionários direcionados à pratica do jiu-jitsu. A
anamnese abordou o nome do sujeito, idade, peso, tempo de prática esportiva, faixa,
lado dominante, nível de competição, frequência de treinamento semanal, horas por
treinamento, lesões durante a prática e segmento lesionado. Todos os participantes
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) na aceitação de
participar da pesquisa. Na análise estatística, foi utilizado o software SPSS, versão 22,
com valores de p significantes quando menores que 0,05. Utilizou-se estatística
descritiva e os dados foram representados por porcentagem, médias e desviospadrão sob
forma de gráfico e tabelas. Resultados: Foi observada diferença estatística significativa
na frequência de treinamento entre atletas amadores (76,60%) e profissionais (23,40%).
Quanto ao tipo de lesão, houve maior incidêndia de entorse (61,11%). Quanto ao
mecanismo e momento de lesão, houve maior incidência de lesão por luta contra o
adversário (47%) e de lesão por estrangulamento/chave de perna ou braço/imobilização
(69,05%). Quanto a situação da lesão, houve maior incidência de lesões durante o treino
(75,20%). Conclusão: A maioria das lesões ocorre durante os treinamentos quando
comparado aos campeonatos. O mecanismo de lesão desses atletas, geralmente, está
associado à luta contra o oponente e a entorse é a lesão mais prevalente.
Palavras-chave: Jiu-Jitsu, Lesões, Atletas

FREQUÊNCIA DE LOMBALGIA EM CICLISTAS MOUNTAIN BIKE AMADORES
Autores
SILVA, Mariana Rodrigues(1); LEITE, Otávio Henrique Cardoso(1); GOMES,
Danyane Simão(2), TONELLO, Maria Georgina Marques(3)
Afiliação
(1) - Discentes do curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Patos de Minas (2) Doutoranda em Promoção de Saúde; Mestre em Fisioterapia; Docente do curso de
Fisioterapia do Centro Universitário de Patos de Minas (3) - Doutora em Educação
Especial; Docente do curso de Pós-graduação Stricto Sensu em Promoção da Saúde na
Universidade de Franca
Introdução: A utilização da bicicleta tem crescido bastante nos últimos tempos para
lazer, treinamento físico, reabilitação ou prática esportiva. Porém, estudos relatam que
se for utilizada de forma inadequada, pode desenvolver lesões e sintomatologias
osteomusculares dolorosas, como a lombalgia. Objetivo: Verificar a frequência de dor
lombar em ciclistas mountain bike (MTB) amadores. Metodologia: Foi realizado um
estudo descritivo transversal com 12 ciclistas MTB amadores de ambos os sexos, com
idade entre 14 a 50 anos. Estes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e em seguida foram submetidos a um questionário para coleta de dados
pessoais, e pelo questionário de dor de McGill, no qual incorpora uma escala de 78
descritores responsáveis por quantificar a dor, organizado em quatro categorias:
sensorial, afetivo, avaliativo e miscelânea, sendo 20 subcategorias. A pontuação
máxima de dor é 78 e a pontuação mínima é 0, classificado como ausência de dor. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Patos
de Minas sob o parecer 1.943.104. Resultados: Observou-se que 33% dos ciclistas
apresentaram dor lombar, sendo todos do sexo masculino e com idade média de 24,8
anos e mediana de 25 anos. Destes, 25% iniciaram a pratica da modalidade entre 0 a 3
meses, 25% entre 3 a 12 meses e 50% entre 12 a 24 meses; 50% dos ciclistas relataram
que a lombalgia iniciou após começarem a modalidade e os outros 50% antes da pratica
do ciclismo. Considerando as 4 categorias do questionário de McGill, verificou-se uma
frequência de dor de 45% na categoria sensitiva, 22% na afetiva; 22% na avaliativa e
11% na categoria miscelânea; quanto ao somatório dos escores dessas categorias, foi
obtido 9 pontos para sensitivo, 5 pontos para afetivo, 3 pontos avaliativo e 1 ponto
miscelânea. Conclusão: O estudo evidenciou uma frequência baixa de lombalgia em
ciclistas MTB amadores do sexo masculino, sendo que a categoria sensitiva é a mais
frequente entre eles. Acredita-se que fatores como composição corporal, aptidão física,
equipamento inadequado, postura, flexibilidade, entre outros, podem justificar a
presença de dor, ficando evidentes a importância da prevenção e promoção da saúde
destes praticantes.
Palavras chave: Ciclistas. Lombalgia. Postura.

DESEMPENHO MUSCULAR E CARACTERIZAÇÃO DE MEMBROS
INFERIORES ACOMETIDOS E NÃO-ACOMETIDOS EM INDIVÍDUOS COM
HISTORIA DE FRATURA UNILATERAL DE DIÁFISE DE FÊMUR: ESTUDO
PILOTO.
Autores
Tamyris Barbosa Sousa(1); Brenda Emily da Silva Moraes(1); Lilian Carolina
Rodrigues da Silva(1); Pâmela Laís Oliveira da Mata(1); Micaele Aparecida Furlan de
Oliveira(2); Wagner Rodrigues Martins(3). ¹
Afiliação
(1) Discentes do curso de Fisioterapia da Faculdade de Ceilândia (FCE) da
Universidade de Brasília (UnB) (2) Discentes do Programa de Pós graduação em
Ciências da Reabilitação da Faculdade de Ceilândia (FCE) da Universidade de Brasília
(UnB) (3) Professor Adjunto III no Curso de Fisioterapia da Faculdade de Ceilândia
(FCE) da Universidade de Brasília (UnB) Afiliação Universidade de Brasília - UnB
Faculdade de Ceilândia - FCE
INTRODUÇÃO De acordo com a OMS, entre 20 e 50 milhões de pessoas sofrem lesões
não fatais todos os anos em consequência de acidentes rodoviários. As lesões em
extremidades inferiores são mais comuns em acidentes de motocicleta não fatais e têm
os desfechos mais graves em termos de incapacidade permanente. Destas fraturas, a
tíbia é o local mais comum, seguido pelo fêmur. O perfil das vítimas de trauma são
homens jovens entre 18 à 40 anos de idade. A inatividade dos músculos diminui a força
muscular, que muitas vezes, acarreta em diminuição da massa muscular. A diminuição
da força muscular e potência são fatores de risco para a limitação da mobilidade, quedas
e subsequente perda de independência. OBJETIVOS Caracterizar e avaliar o
desempenho muscular do membro inferior (MI) acometido e não acometido de
indivíduos com histórico de fratura unilateral de fêmur há mais de 1 ano. MÉTODOS
Estudo descritivo e transversal desenvolvido na Universidade de Brasília, a amostra foi
selecionada por conveniência, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade
de Ciências da Saúde CAAE: Nº 58656116.7.0000.0030. Os critérios de elegibilidade
foram pacientes com alta hospitalar há mais de 1 ano, maior de 18 anos, de ambos os
sexos, com diagnóstico de fratura de fêmur submetidas a tratamento cirúrgico. Os
instrumentos de avaliação utilizados foram a ficha de avaliação e dinamômetro
isocinético. A força muscular isocinética do MI acometido e não acometida foi aferida
pelo pico de torque durante o movimento de extensão e flexão concêntrica-concêntrica
do joelho na velocidade de 60º/s. RESULTADOS Dos 6 pacientes incluídos, 4 eram do
gênero masculino (67%) e 2 do feminino (33%). A idade média foi de 42,17 ± 14,9
anos. Dos mecanismos de trauma 4 foram acidente automobilístico (67%) e dois queda
da própria altura (33%). Todas as 6 pessoas fraturaram a diáfise de fêmur. A média do
tempo de lesão foi de 2,42 ± 0,56 anos. No pico de torque de extensão de joelho foram
encontradas diferenças estatisticamente significante entre membro acometido (média
81°/s) e não acometido (média138°/s) com valor de p 0,0423. CONCLUSÃO A maioria
dos pacientes eram adultos e do sexo masculino. O mecanismo de trauma mais comum
foi o acidente automobilístico e a fratura de diáfise de fêmur foi a prevalente. No

desempenho muscular houve diferença estatisticamente significativa na extensão de
joelho. Faz-se necessário a realização de mais estudos a respeito do tema.

BENEFÍCIOS DO MÉTODO PILATES E NEOPILATES NA MELHORA DA
FLEXIBILIDADE DE CADEIA POSTERIOR
Autores
Naiane Teixeira Bastos de Oliveira Simone(1); Rafaella Morgado Teixeira(1); Susan
Stephanie Timóteo Palomo da Silva(1); Irlei dos Santos(1).
Afiliação
(1) Faculdade Da Alta Paulista (FAP)
O método Pilates foi criado por Joseph Pilates em 1918, com objetivo de conseguir um
controle preciso do corpo por meios de exercícios variados no solo e em aparelhos
próprios onde a carga é obtida através de molas. Outra modalidade é o Neopilates, que
foi desenvolvido pela fisioterapeuta Amanda Braz no ano de 2010, com base na
contrologia e na junção de 3 técnicas: Método Pilates, treinamento funcional e as
atividades circenses, o Neopilates trabalha de forma lúdica e desafiadora utilizando
bases instáveis. Objetivo: avaliar os efeitos do método Pilates e Neopilates no aumento
da flexibilidade da cadeia muscular posterior em mulheres saudáveis. Materiais e
métodos: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa (CAAE:
60843916.9.0000.5413). Foram incluídas 20 mulheres com faixa etária entre 18 a 30
anos, sem conhecimento do método Pilates e Neopilates, que não haviam praticado
atividade física nos últimos 6 meses. Foram excluídas mulheres com alterações
ortopédicas e cardiovasculares que limitariam a realização dos exercícios ou que
ofereciam riscos, com frouxidão ligamentar e outros distúrbios musculoesqueléticos, e
que faltaram mais de 3 sessões de exercícios. A avaliação dos dados pessoais, dados
clínicos e flexibilidade foi realizada antes e após as sessões de exercícios. Para a
avaliação da flexibilidade foi realizado o teste de sentar e alcançar com o banco de
Wells. Os participantes foram aleatorizados em dois grupos, Grupo Pilates e Grupo
Neopilates. Ambos os grupos receberam 16 sessões individuais de exercícios com
duração de 60 minutos e com frequência de duas vezes por semana, totalizando oito
semanas. Para análise estatística, os momentos pré e pós sessões foram comparados
através do teste Não-paramétrico de Mann-Whitney. Resultados: Os resultados
indicaram que não houve diferença estatisticamente significante comparando as
modalidades, porém houve uma melhora significativa da flexibilidade de cadeia
posterior das participantes comparando pré e pós sessões, independente da técnica
utilizada, onde (P = 0,001). Conclusão: Conclui-se que um programa baseado nos
exercícios do Método Pilates e Neopilates produz efeitos significantes na flexibilidade
da cadeia posterior em mulheres saudáveis. Entretanto, 16 sessões parecem não ser
suficientes para causar adaptações posturais estáticas nas participantes.

O PAPEL DA ALIANÇA TERAPÊUTICA NO ALÍVIO DA DOR NA
REABILITAÇÃO MÚSCULO-ESQUELÉTICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Autores
Naiane Teixeira Bastos de Oliveira(1) ; Ana Carolina Taccolini Manzoni(1); Cristina
Maria Nunes Cabral(1); Natalia Aquaroni Ricci(1).
Afiliação
(1) Universidade Cidade de São Paulo - UNICID.
Introdução: Alguns estudos já avaliaram o papel da aliança terapêutica em diferentes
áreas de reabilitação, mas esta abordagem não permite a compreensão específica do
papel do fisioterapeuta dentro de sua especialidade clínica. Objetivo: Avaliar o papel da
aliança terapêutica no alívio da dor em pacientes com distúrbios musculoesqueléticos
tratados com fisioterapia por meio de uma revisão sistemática. Materiais e métodos:
Foram realizadas buscas manuais e eletrônica (Pubmed, Embase, ISI Web of
Knowledge, CINAHL, PEDro, Lilacs, Cochrane Library e PsycINFO) sem restrições de
idioma e data de publicação. Foram incluídos estudos prospectivos com pacientes com
doenças musculoesqueléticas que realizaram fisioterapia e apresentavam avaliação dos
desfechos de aliança terapêutica e dor. A qualidade metodológica foi avaliada pelo
Methodological Index for Non-Randomized Studies e pela Cochrane risk-of-bias tool.
Resultados: Foram incluídos seis artigos provenientes de quatro estudos dentre os 936
artigos identificados na busca. Todos os estudos utilizaram amostra composta por
pacientes com dor lombar crônica. Dois estudos aplicaram medidas de incentivo à
aliança terapêutica durante o tratamento e relataram melhora significativa na dor. Os
demais estudos, sem o incentivo da aliança no tratamento, mostraram divergência
quanto à relação entre aliança terapêutica e dor. A análise da qualidade metodológica
determinou baixo risco de viés dos estudos. Conclusão: Verificou-se a falta de estudos
sobre a aliança terapêutica em relação à fisioterapia musculoesquelética. Os estudos
existentes não fornecem evidências quanto à relação entre aliança terapêutica e alívio da
dor.

CONTROLE POSTURAL PRÉ E PÓS COMPETIÇÕES DE IRONMAN
Autores
Tamiris Beppler Martins(1), Hugo Eduardo de Amorim(1), Vanessa Lima(1), Bibiana
Melher Pereira(1), Diego Martins(1), Gilmar Moraes Santos(1).
Afiliação
(1) Laboratório de Postura e Equilíbrio (LAPEQ), Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC), Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID).
Introdução: existe evidência laboratorial que após a exaustão, atletas têm limitada a
capacidade de manter um satisfatório controle motor postural. Objetivos: investigar a
capacidade de manutenção do controle postural estático em três diferentes posturas pré e
pós competição. Metodologia: esta pesquisa é um estudo transversal. Participaram do
estudo 30 atletas amadores de provas de longas distâncias que finalizaram com tempo
mínimo de 9 horas. O controle postural estático foi mensurado sobre plataforma de
força VSRTM Sport. Inicialmente a área do centro de gravidade (ACOG) foi avaliada
no momento pré prova de Ironman nas posturas bipodal, unipodal e tandem. Estas
medidas foram repetidas no momento pós prova. A variável ACOG foi obtida por uma
rotina elaborada em MatLab®. Também foi avaliado o nível de glicose nos momentos
pré e pós competição. Para detectar diferença na média das variáveis do COG e Glicose
pré e pós competição de Ironman foi utilizado teste t pareado. Foi utilizada análise
ANOVA fatorial de medidas repetidas com correção de bonferroni para comparar fases
(pré e pós competição) e posturas (bipodal, unipodal e tandem). O nível de significância
foi de p0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos (parecer número 1.087.547). Resultados: a ACOG foi maior (p 0,001) no
período pós competição quando comparado ao pré. Estes achados se repetiram nas três
diferentes posturas avaliadas. Não foi encontrada interação entre momento da
competição e posturas. Além disso, níveis de glicose foram maiores momento pós
prova. Conclusão: os achados mostraram que atletas amadores, após provas de longa
distância, apresentam redução no controle postural estático sugerindo que a estimulação
prolongada dos sistemas vestibular, visual e proprioceptivo, que controlam o equilíbrio,
durante prova de longa duração poderia originar perturbação no controle postural.
Palavras-chave: Equilíbrio, Queda, Ironman, Fisioterapia

EFETIVIDADE DA ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR NA DOR LOMBAR
INESPECÍFICA
Autores
Oliveira Rc(1); Santos Mll(1);Poderoso Neto Ml(1) Santana Etn(1) Santana Wg(1)
Maciel Lys (1).
Afiliação
(1) Universidade Federal de Sergipe Campus Lagrto
Introdução: A lombalgia é um dos distúrbios dolorosos que mais afetam o homem, na
qual é comumente caracterizada por um quadro de desconforto, fadiga ou rigidez
muscular localizada no terço inferior da coluna vertebral. Ela esta associada a variadas
causas, dentre elas destacam-se as degenerativas, inflamatórias, congênitas, tumorais,
infecciosas e mecânico-posturais (lombalgia inespecífica), sendo esta última a mais
intimamente relacionada com a instabilidade do segmento lombar da coluna vertebral e
a mais frequente. Objetivo: Analisar a eficiência da técnica de Estabilização Segmentar
Vertebral (ESV), em indivíduos que apresentam quadros de lombalgia inespecífica e
avaliar o efeito da intervenção no comportamento da dor e melhora da capacidade
funcional. Métodos: O presente estudo foi aprovado na plataforma brasil pelo CAAE:
56356316.1.0000.5371. Trata-se de um ensaio clínico com distribuição aleatória e
encoberto realizado na Faculdade Estácio de Sergipe, onde os sujeitos foram igualmente
distribuídos em 2 grupos: Grupo Experimental (GE), o qual os indivíduos foram
submetidos a um programa com doze sessões de estabilização lombar, realizado duas
vezes na semana. E Grupo Controle (GC), o qual não houve nenhum tipo intervenção.
As variáveis de estudo e suas respectivas ferramentas de mensuração foram: dor (Escala
Visual Analógica), avaliação da ativação do transverso (Unidade de Biofeedback
Pressórico) e a qualidade de vida (SF-36). Resultados: Comparando a intensidade da dor
de GE antes e depois houve melhora significativa, apresentando um p < 0,0001, da
mesma forma quando comparado GE com GC depois, o que evidencia que a
intervenção trouxe redução na intensidade da dor. Ao analisar a força do transverso
houve melhora no grau de força do GE tanto quando comparado o antes e depois do
mesmo grupo, quanto ao depois do GE e GC (p < 0,0001). Por fim, analisou-se a
qualidade de vida dos sujeitos em que observou-se melhora estatisticamente
significativa no antes e depois do GE, como também quando comparado o GE e GC
após a intervenção. Já ao analisar o antes e depois do GC não houve melhora
significativa. Conclusão: Evidencia-se que a técnica ESV pode ser um método de
tratamento para pacientes com dor lombar inespecífica. Visto que a mesma contribui
para maior estabilidade da coluna através do recrutamento dos músculos estabilizadores,
acarretando assim em uma redução do quadro álgico e consequentemente melhora nos
níveis de qualidade de vida.

CLINICAL RESULTS OF PST (PULSED SIGNAL THERAPY) ON ANTERIOR
KNEE PAIN WITH PATELLAR CHONDROPATHY: A RANDOMIZED
PROSPECTIVE STUDY
Autores
Marco Kawamura Demange(1), Ph.D. Riccardo Gomes Gobbi(1) Ph.D. Adriana Lúcia
Pastore e Silva, physiotherapist(1), M.S. José Ricardo Pécora, PhD(1). Gilberto Luis
Camanho, Ph.D(1).
Afiliação
(1) Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Universidade de
São Paulo (IOT HC FMUSP)
Introduction: Pulsed Signal Therapy has been used relatively empirically to treat various
diseases, including arthrosis of various joints, spine pain syndromes, tendinopathy,
sports injuries and even as an adjunct in rheumatic diseases. The physical effect of
electromagnetic fields on different tissues has been a focus of research in some studies,
with cartilaginous tissue being the most studied. This treatment has been shown to
increase proteoglycan and collagen synthesis in vitro. Objective: To evaluate the effect
of pulsed signal therapy (PST) on patellofemoral pain syndrome associated with patellar
chondropathy. Methods: A total of 25 patients (41 knees) who had patellar
chondropathy and patellofemoral pain syndrome were prospectively included in the
study. After randomization, 17 knees received placebo treatment and 24 knees were
treated with 9 PST applications. The PST group was analyzed by ascertaining the
Kujala score before and 3, 6 and 12 months after treatment. In the placebo group, the
Kujala score was ascertained before and 3 months after the placebo treatment. The
participants were then given effective PST treatment, and new scores were taken 3, 6
and 12 months after treatment. All of the interventions and analyses up to 3 months
were double-blind. After the PST treatment of the initial placebo group, it was not
possible to maintain blinding. The degree of articular cartilage damage, patellar height
and trochlear dysplasia were analyzed as confounding factors. CAPPesp 0253/11.
Results: By the third month, the PST group exhibited a mean improvement of 9.61
(±7.5) Kujala points, compared to 0.53 (±1.8) points in the placebo group, representing
a statistically significant difference (p<0.05) Conclusion: PST therapy in patients with
patellar chondropathy and patellofemoral pain syndrome was effective in improving the
Kujala functional score compared to placebo 3 months after treatment. Moreover, the
improvement was maintained and progressive for up to 12 months of follow-up.

TESTE DE CAMINHADA DE
ADOLESCENTES SAUDÁVEIS
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Autores
Érika Gomes Carvalho(1); Gabrielle Maria de Souza(1); Virgínia Oliveira Chagas(1);
Victor Rodrigues(1) Barcelo Silênio Souza Reis(1); Patrícia de Sá Barros
Afiliação
(1) Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí Curso de Fisioterapia Texto
Introdução: O teste de caminhada de seis minutos (TC6’) avalia a intensidade
submáxima da capacidade funcional, sendo bem estabelecido em diversos grupos
etários e condições clínicas. Muitos países têm avaliado o desempenho do TC6’ em
crianças saudáveis. No Brasil, estudos são escassos em relação a aplicabilidade do TC6’
na população de crianças e adolescentes saudáveis. Neste intuito, um estudo
multicêntrico no Brasil em desenvolvimento foi realizado sendo apresentado na ocasião
apenas os dados referentes a região centro-oeste do Brasil. Objetivo: Descrever a
distância percorrida (DP) no TC6’, comparar os sinais vitais antes e após o teste, o
esforço percebido após o mesmo e a correlação da DP com a idade, peso, altura.
Método: Estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, com 111
crianças/adolescentes, de 7 a 12 anos de idade, representando a região centro-oeste de
um estudo multicêntrico. Foram avaliados dados antropométricos (peso, altura, índice
de massa corporal (IMC), Frequência cardíaca (FC) em repouso, após o TC6’, 1 e 2
minutos após TC6’, saturação periférica de oxigênio (SpO2) (antes e depois), pressão
arterial e escala de borg após o TC6’. Os grupos foram divididos por IMC em percentil:
Baixo Peso; Eutrófico; Sobrepeso e Obesidade. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa de uma Universidade Federal, parecer nº 931.231/2015. Resultados:
66 (59,5%) crianças/adolescentes são do gênero masculino e 45 (40,5%) feminino. A
maioria (44,14%) tinham sobrepeso e/ou obesidade demonstrando DP inferior quando
comparadas com eutróficos. A comparação da DP por gênero foi significativa (p=0,04),
sendo maior no gênero masculino. A FC em repouso comparada com a final, um e dois
minutos após o TC6”, demonstraram significância em todos os grupos. Em
contrapartida, a SpO2 foi significativa (p=0,01) somente no grupo com obesidade.
Sobre a Borg, o grupo de baixo peso apresentou escores com diferença significativa
entre os gêneros (p<0,001). Somente a altura demonstrou correlação (p=0,008) com a
DP. Conclusões: Infere-se que os dados antropométricos influenciam o desempenho do
TC6’, sendo potenciais fatores de confundimento.

MOBILIZAÇÃO COM TÉCNICAS DE MULLIGAN NO TRATAMENTO
FISIOTERAPÊUTICO DA CAPSULITE ADESIVA: UM RELATO DE CASO
Autores
Tainara dos Santos Bomfim(1); Brisa Alves de Melo(1); Kelli Maria Souza Santos(1);
Maíra Dantas Silva(1); Jader Pereira de Farias Neto(1); Leonardo Yung dos Santos
Maciel(1).
Afiliação
(1) Universidade Federal de Sergipe
Introdução: Estudos abordam que as técnicas de mobilização do Conceito Mulligan
trazem melhorias significativas para pacientes com dor e limitação de movimento na
articulação do ombro (NOTEN, et al., 2015; DONER, et al., 2013; TEYS et al., 2013;
TAKASAKI et al., 2013). Embora a terapia manual venha sendo vastamente utilizada
na prática clínica, ainda há pouca evidência científica quanto aos efeitos
neurofisiológicos das técnicas de Mulligan, essencialmente no tratamento da Capsulite
Adesiva. Objetivo: avaliar a funcionalidade, amplitude de movimento (ADM) e dor em
uma paciente com Capsulite Adesiva do ombro submetida ao tratamento
fisioterapêutico com técnicas de mobilização de Mulligan, durante 20 sessões dois dias
semanais. Métodos: O presente estudo foi aprovado com o CAAE:
04955612.5.0000.5546. Trata-se de um estudo de caso analítico descritivo longitudinal
de uma paciente diagnosticada com Capsulite Adesiva unilateral à esquerda.
Inicialmente foram coletadas informações sócio-demográficas e clínico-cirúrgicas,
como também assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Em
seguida a paciente foi submetida a um protocolo de avaliação realizado no primeiro dia
de atendimento e após 20 sessões de fisioterapia, pautado na avaliação da
funcionalidade por meio do questionário “Deficiência ombro, braço, mão – DASH”; da
ADM do ombro através de goniometria e de dor utilizando Escala Visual Analógica
(EVA). Resultados: Ao final dos 20 atendimentos fisioterapêuticos, houve melhora
significativa nos parâmetros avaliados. Na ADM, houve aumento de média de 47,5
graus em todos movimentos do ombro avaliados (flexão/extensão, abdução/adução,
rotação interna/externa), sendo a abdução o movimento mais limitado na avaliação
inicial (5 graus) e de maior ganho de amplitude ao final do tratamento (40 graus). Na
funcionalidade foi encontrada uma redução de cerca 77% no score de incapacidade após
o tratamento (Scorei =72,5; Scoref =16,6). O mesmo pode-se observar em relação a dor,
após 20 sessões de tratamento ocorreu uma redução de 75% na intensidade da dor
(EVAi =8; EVAf =2). Conclusão: A abordagem fisioterapêutica utilizando as técnicas
de mobilização associada ao movimento ativo, do conceito Mulligan, se mostrou eficaz
no tratamento da Capsulite Adesiva do ombro, demonstrado pela redução da dor,
aumento de ADM do ombro e acréscimo na mensuração da funcionalidade.

ANÁLISE DA LARGURA DO CABEDAL ANTERIOR DE MODELOS DE TÊNIS
FEMININOS PARA PRÁTICA DE CORRIDA
Autores
José Lourenço Kutzke(1); Eduardo Del Bosco Brunetti Cunha(1); Luana Carolina de
Conto(1).
Afiliação
(1) Faculdade Educacional Araucária - FACEAR
Introdução: A falta de descrição por partes das marcas no que tange os parâmetros do
cabedal compromete a escolha e prescrição fisioterapêutica correta do tênis para o
indivíduo, já que a mesma é realizada com base no tipo de pé, largura, disfunções e
deformidades verificadas. Objetivo: Analisar a largura do cabedal anterior dos tênis de
corrida femininos comercializados no Brasil, podendo facilitar a prescrição
fisioterapêutica do calçado correto para atletas e demais usuários. Metodologia: Trata-se
de uma pesquisa exploratória quantitativa, desenvolvida com base em uma seleção
amostral por conveniência composta por 33 modelos de tênis de 10 diferentes marcas.
As distinções dos modelos avaliados foram realizadas por meio de critérios inclusivos:
(1) tênis para corredores de rua; (2) comercializados no Brasil; (3) voltados para o
público feminino; (4) marcas de modelos com numeração (37); (5) declaração de
autorização da loja; (6) modelos de tênis da coleção 2016/2017; (7) tênis com
numeração brasileira; (8) modelos da mesma marca com distinção de valores igual ou
superior a R$49,90; (9) tênis neutros e (10) tênis indicados pelas marcas por serem
considerados mais largos. Já os critérios exclusivos foram: (1) tênis minimalistas
conforme a descrição do fabricante; (2) marcas que não descrevam os componentes do
tênis; (3) palmilhas não removíveis; (4) tênis sem nenhum tipo de amarração; (5) tênis
que excedam o valor do salário mínimo brasileiro vigente na data da aferição
(R$880,00). Para coleta de dados utilizou-se o dispositivo de Brannock®. Resultados:
Perante a amostra analisada foi possível detectar que a largura do cabedal anterior dos
modelos comercializados no Brasil, são diferentes estatisticamente (P<0,001), bem
como uma correlação positiva (0,382; P=0,028), entre o comprimento e largura do
cabedal. Conclusão: Após a análise dos resultados observou-se que não existe uma
padronização na fabricação dos calçados no que tange largura no cabedal anterior, pois
a diferença analisada entre o modelo mais estreito, Flux 3 da marca Asics apresenta
8,5cm e os modelos mais largos, Sensation e Master ambos da marca Olympikus e Link
da marca Salomon medem 9,1cm. Ademais o Brasil não possui nenhuma escala
determinada nesse quesito. Devido ao exposto, o fisioterapeuta pode contribuir aos
pacientes na escolha do melhor modelo de tênis, auxiliando o rendimento do atleta,
prevenindo e/ou tratando as lesões.
Palavras-Chave: Fisioterapia; Pé; Doenças do Pé.

FATORES DE RISCO PARA CÃIBRAS MUSCULARES ASSOCIADAS AO
EXERCÍCIO EM MARATONISTAS AMADORES – ESTUDO PILOTO
Autores
Kryslly Danielle de Amorim Cabral(1); Maria Eduarda Ferreira Costa(1); Horianna
Cristina Silva de Mendonça(1); Anna Myrna Jaguaribe de Lima(1); Márcia Alessandra
Carneiro Pedrosa de Castro(1); Ana Paula de Lima Ferreira(1).
Afiliação
(1) Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco.
Introdução:Ocorrência de cãibras em provas de resistência apresentam prevalência de
30-50% em maratonistas.Cãibras musculares foram referidas pela primeira vez na
década de 30, porém, existem controvérsias sobre fatores de risco relacionados a essas
contrações súbitas e involuntárias.Objetivos:Determinar fatores de risco para
surgimento de cãibras musculares associadas ao exercício em maratonistas amadores.
Métodos:Dois grupos compuseram este estudo piloto, observacional, descritivo e
controlado, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CEP: 2.005.880.O Grupo I
(GI) foi composto por indivíduos com relato de cãibra e Grupo II (GII) por 6 controles,
assintomáticos.Considerados critérios de inclusão: voluntários na faixa etária de 18 a 65
anos, ambos os sexos, que já tivessem participado de pelo menos uma maratona nos
últimos 12 meses. Aplicado questionário semi-estruturado para caracterizar perfil
esportivo, testes de força (dinamometria isométrica) e de flexibilidade (sensor inercial)
de membros inferiores. Realizadas coletas de sangue para avaliação de biomarcadores:
ureia, creatinina, aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase, lactato
desidrogenase, creatina - quinase 24 horas antes da realização da Maratona e
imediatamente após conclusão.Na análise estatística, nas comparações intragrupo foi
utilizado teste T Student, amostras dependentes; nas comparações intergrupo,o teste T
Student nas independentes. Resultados: No GI (n=7, sexo masculino; n=1, sexo
feminino) e no GII (n=5, sexo masculino; n=1, sexo feminino), as médias de idade
foram respectivamente (34,2±17,5 e 42,8±12,0), o IMC (GI:23,1±2,1; GII:22,7±2,7). A
força muscular do GI apresentou maiores valores de extensão do quadril do que o GII
(25,3±6,4 e 17,7±3,1 p=0,021) e de extensão do joelho (37,5±5,4 e 28,6±7,1 p=0,021).
Não houve diferença intra e intergrupos com relação à flexibilidade. Em relação aos
biomarcadores na comparação intra grupos, todas as variáveis aumentaram após a
maratona.Na comparação intergrupos, não houve diferença estatisticamente significante
para os biomarcadores. Conclusão: Níveis dos biomarcadores e valores de flexibilidade
não foram fatores de risco para o surgimento de cãibras musculares associadas ao
exercício em maratonistas amadores. No entanto, o desempenho da força muscular
durante a extensão do quadril e joelho demonstraram condições de risco para ocorrência
de cãibra em maratonistas amadores.
Palavas-chaves:
corrida, fatores de risco,cãibras musculares

EFEITOS DA EVOLUÇÃO DA DOENÇA DE PARKINSON NOS PADRÕES DE
MARCHA
Autores
Thalita Rayane da Cunha (1); Cecília Magnabosco Melo(1); Welton Dias Barbosa
Vilar(1).
Afiliação
(1) Faculdade Anhanguera de Anápolis
A doença de Parkinson (DP) apresenta como um dos sintomas mais incapacitantes a
marcha, que pode ser denominada de festinação com o bloqueio motor. Sua fases,
apresenta forte relação com a evolução da doença. Contudo, o objetivo do presente
estudo foi avaliar cadência, amplitude, largura dos passos e passada, velocidade da
marcha, comparando quantitativamente a marcha de dois idosos institucionalizados
portadores da Doença de Parkinson, encontrando-se em fases diferentes da doença. Este
estudo de caso e do tipo qualiquantitativo e foi optado pelo metodo descritivo,
transversal, documental e exploratorio, atraves de prontuários e intervenção realizada na
Clinica Escola de fisioterapia da Faculdade Anhanguera de Anápolis/GO. A pesquisa
teve inicio a partir de uma analise de dois relatorios da evolucões parciais de pacientes
com doenca de Parkinson e tratados na instituição e após esta análise o paciente foi
informado que sua evolução continuaria através desta pesquisa e após aceitação os
mesmos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Participaram
da pesquisa 2 idosos que realizaram tratamento na Clínica Escola de Fisioterapia da
instituição, com diagnóstico de Parkinson e os mesmos foram submetidos a uma
avaliação cinemática da marcha, através dos parâmetros espaço-temporais a velocidade
média (m/s), a cadência (passos/min), o comprimento de passo (m). O primeiro idoso
com idade de 77 anos, estágio intermediário segundo escala de Parkinson (escore14),
característica principal: bradicinesia. O segundo sujeito de 64 anos estágio avançado
(escore 23) característica principal: festinação. Foram utilizados nos testes fita métrica,
farinha de trigo para demarcações plantares e um cronômetro. Os idosos demonstraram
os seguintes resultados: Idoso 1 apresentou velocidade 0,91, amplitude passo 0,58,
cadência 95, largura passo 0,22, amplitude passada 0,91 e o segundo sujeito
respectivamente obteve 0,43, 118, 0,22, 0,91 e 0,73. Este segundo não apresentou
marcha parkinsoniana, somente a bradicinesia manteve predominando. Por outro lado, o
primeiro avaliado apresentou o padrão parkinsoniano com aumento na cadência,
diminuição da amplitude de passos e passada e festinação predominante. Conclui-se que
a evolução da doença tem relação direta com o déficit quantitativo da marcha em idosos
Parkinsoniano, variando com o grau e/ou estágio da doença, ou seja, quanto mais
avançada a doença maiores os déficits na marcha.

EFEITO DE DUAS MODALIDADES DE CRIOTERAPIA NO RESFRIAMENTO DA
TEMPERATURA SUPERFICIAL DA PELE: PACOTE DE GELO E CRIOIMERSÃO
Autores
Daniele Pereira do Nascimento (1),(3); Vanessa Batista da Costa Santos(1),(2),(3);
Camila dos Santos Cardoso(3), Camila Pelegrin Figueiredo(3), Christiane de Souza
Guerino Macedo(1),(2),(3).
Afiliação
(1) Residência em Fisioterapia Traumato-Ortopédica Funcional, Hospital Universitário
da Região Norte do Paraná - Universidade Estadual de Londrina (UEL) (2) Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação – UEL/UNOPAR; (3) Laboratório de
Ensino, Pesquisa e Extensão em Fisioterapia Esportiva (LAFESP).
Introdução: A crioterapia é frequentemente utilizada no tratamento de lesões traumatoortopédicas na fase aguda, porém ainda há controvérsias sobre a melhor modalidade de
aplicação deste recurso. Objetivo: Comparar a eficácia da aplicação do pacote de gelo
convencional (PG) em relação à crioimersão (CI) na diminuição da temperatura
superficial da pele do tornozelo. Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico
aleatorizado cross-over, composto por 13 voluntários (sete do gênero feminino e seis do
masculino), atletas, idade de 19,53 (± 2,9) anos. O PG foi aplicado sobre o ligamento
talofibular anterior do tornozelo dominante, diretamente sobre a pele, por 30 minutos. A
CI foi realizada com lâmina de água a 10 centímetros acima do maléolo lateral, com
temperatura entre 1 a 5 graus Celsius, por 30 minutos. A temperatura superficial da pele
foi verificada, nos dois grupos, pré-aplicação e durante a crioterapia (10, 15, 20, 25 e 30
minutos) e até duas horas de reaquecimento, com termômetro digital infravermelho.
Para as coletas no período de reaquecimento, os voluntários permaneceram em repouso,
com temperatura verificada a cada 1 minuto, até 10 minutos, a cada 5 minutos, até uma
hora, e a cada 15 minutos, até duas horas. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da universidade (Parecer nº 222/08). Resultados: As duas formas de
aplicação de crioterapia apresentaram efetividade para a redução da temperatura
superficial da pele, após os 30 minutos de procedimento. Na comparação entre os
grupos, houve diferença significativa nas temperaturas: pré-aplicação (PG = 29,8 ± 2,4
°C e CI = 27,5 ± 3 °C – P < 0,05); e ao fim de 30 minutos (PG = 5 ± 2,4 °C e CI = 7,8 ±
3 °C – P < 0,01). Para o reaquecimento, encontrou-se: após 15 minutos (PG = 20,8 ± 3,3
°C e CI = 18,2 ± 2,7 °C – P < 0,04); após 45 minutos (PG = 24,5 ± 2,3 °C e CI = 22,1 ±
3,5°C – P < 0,05); após 75 minutos (PG = 26,4 ± 2,2 °C e CI = 24 ± 2,7 °C – P < 0,02).
Conclusão: Concluiu-se que, ao final dos 30 minutos de aplicação, PG e CI alcançaram
a temperatura adequada para os benefícios da crioterapia, porém a crioimersão obteve
menor temperatura no reaquecimento até duas horas.

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM AMPUTAÇÃO
TRAUMÁTICA DE MEMBRO INFERIOR ATENDIDOS NO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA FMRP-USP
Autores
Milena Zavatini Secco(1); Ana Caroline Bozza Maia Ms(1); Ft. Ana Regina de Souza
Bavaresco Barros(1); Profª Drª Marisa de Cássia Registro Fonseca(1)
Afiliação
(1) Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo.
Introdução: Estima-se que ocorram no Brasil 13,9 amputações a cada 100 mil habitantes
ao ano (CARVALHO et al, 2005). Dentre as causas, como tumores e problemas
vasculares, as amputações traumáticas tem tido crescente destaque, principalmente por
consequência de acidentes de trânsito e trabalho. Objetivos: Descrever a ocorrência das
amputações de membros inferiores por causa traumática em um serviço de referência
em trauma. Métodos: O estudo caracteriza-se como quantitativo, descritivo e
retrospectivo. Foi realizado um levantamento dos dados no arquivo médico de um
hospital universitário de nível terciário vinculado ao SUS, com abrangência de 27
cidades, de 2010 a 2016, baseado no CID-10. Foram selecionados 248 pacientes com
amputação de membro inferior por causa traumática de um total de 896 casos,
independente do nível de amputação e da faixa etária, de ambos os sexos. A análise dos
dados foi realizada pelo software Microsoft Excel. Este estudo foi submetido ao Comitê
de Ética do serviço com o número CAAE: 56301616.7.0000.5440. Resultados: Do total
das amputações de membro inferior, 27,7% ocorreram por causa traumática sendo que
9,3% foram a óbito em decorrência do trauma. Houve predomínio do sexo masculino
(66,2%) com idade média de 51 anos. A faixa etária de 41 a 65 anos representa a maior
parte da amostra (42,3%), seguido de pacientes maiores de 65 anos (28,2%) e de 18 a 40
anos (25%). A maioria possuía escolaridade a nível fundamental completo ou
incompleto (59,3%), estado civil solteiro (37,5%) ou casado (32,7%) e eram
provenientes de outras cidades (60,5%) e não da cidade sede do hospital (39,5%). Em
relação aos níveis de amputação, a maior incidência foi relacionada ao nível abaixo do
joelho (41,9%) sendo que deste nível, 41,9% tinham entre 40 a 65 anos, seguido do
nível acima do joelho (28,6%) e das parciais do pé (10,5%), ambos acometendo
indivíduos principalmente acima de 65 anos (44,3%). Em relação ao nível de amputação
do joelho (8,9%), a faixa etária mais frequente foi de 18 a 40 anos (20,9%). Conclusão:
O estudo epidemiológico realizado nesse hospital de referência regional revelou um
predomínio na incidência de amputações de membro inferior relacionadas a trauma em
pacientes adultos com idade maior que 40 anos. Esses achados diferem da literatura
apenas quanto a idade relacionada a causa traumática, mais frequente em adultos jovens.
Tais informações merecem destaque para que medidas preventivas focadas na
prevenção destes acidentes.

REPRODUTIBILIDADE INTRA-AVALIADOR DAS MEDIDAS DE
PROTOCOLO DO SOFTWARE PARA AVALIAÇÃO POSTURAL (SAPO)

UM

Autores
Angel Caroline Rocha(1); Thamires Lorenzet Seus(2); Fabrício Boscolo Del
Vecchio(3).
Afiliação
(1) Graduanda em fisioterapia da Universidade Católica de Pelotas; (2) Docente do
curso de fisioterapia da Universidade Católica de Pelotas ; (3) Docente da Escola
Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas.
Introdução: Postura é o termo utilizado para definir uma posição adotada ou maneira
característica da pessoa sustentar o seu corpo. Dentre os métodos empregados, destacase a fotogrametria. No entanto, não são conhecidos estudos que analisaram a aplicação
da fotogrametria em jovens esportistas. Objetivos: Investigar a reprodutibilidade intraexaminador na avaliação das medidas angulares propostas pelo software de avaliação
postural SAPO. Métodos: Trata-se de estudo observacional descritivo, que envolveu 25
jovens esportistas do sexo feminino. O estudo foi aprovado no comitê de ética local
(CAAE= 21623313.4.0000.5313, parecer 445.796). As participantes foram fotografadas
em posição ortostática, seguindo recomendações do SAPO. Avaliador previamente
treinado no programa realizou avaliações de 21 medidas em duplicata, com intervalo de
sete dias. Utilizou-se coeficiente de correlação intraclasse (CCI) para analisar a
reprodutibilidade intra-examinador. Resultados: Registra-se que, na análise postural, os
seguintes pontos da vista anterior apresentaram reprodutibilidade de média a boa:
Alinhamento Horizontal (AH) da Cabeça (CCI=0,46; p=0,009), Ângulo (Â) entre os
dois acrômios e as duas espinhas ilíacas (CCI=0,49; p=0,005), Â frontal do membro
inferior direito (CCI=0,55; p=0,002) e esquerdo (CCI=0,42; p=0,016), Â Q direito
(CCI=0,66; p<0,001) e esquerdo (CCI=0,65; p<0,001). Reprodutibilidades excelentes
foram observadas em AH dos acrômios (CCI=0,84; p<0,001), AH das espinhas ilíacas
ântero superiores (CCI=0,81; p<001), Diferença no comprimento dos membros
inferiores (CCI=0,86; p<0,001) e AH das tuberosidades das tíbias (CCI=0,83; p<,001).
Posteriormente, AH das escápulas a T3, Â perna retro-pé direito e esquerdo
apresentaram CCI excelentes (respectivamente 0,82; 0,78; 0,91, todos com p<001). Na
vista lateral, constatou-se CCI médio a bom em Alinhamento vertical do corpo
(CCI=0,72; p<001) e AH da pelve (CCI=0,72; p<0,001). e excelente para AH da
Cabeça (CCI=0,98; p 0,001), Alinhamento vertical da cabeça (CCI=0,75; p<0,001).
Conclusão: Identificou-se reprodutibilidade adequada intra-examinador para os ângulos
propostos pelo protocolo SAPO, quando da avaliação de jovens esportistas.

AVALIAÇÃO EMG DE MULTÍFIDOS LOMBARES E TRANSVERSOS DO
ABDÔMEN EM INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR NÃO ESPECÍFICA APÓS UM
PROTOCOLO DE PILATES
Autores
Romeu Joaquim de Souza, Morgana Cardoso Alves, Ketlyn Germann Hendler, Pâmela
Maiara Machado, Vanessa Braitenbach Benetti, Heloyse Uliam Kuriki.
Afiliação
Laboratório de Avaliação e Reabilitação do Aparelho Locomotor – LARAL.
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Reabilitação, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC – Araranguá,
SC.
Introdução. O Método Pilates é uma alternativa de tratamento para a dor lombar uma
vez que melhora a força e flexibilidade dos músculos responsáveis pela estabilidade
lombo-pélvica; porem, estudos que tivessem verificado a eficácia deste método são
escassos na literatura. Objetivo. Verificar a influência de um programa de Pilates nos
músculos multífidos lombares (ML) e transversos/oblíquo interno do abdômen (TrA/OI)
em indivíduos com dor lombar não específica. Métodos. Trata-se de um estudo
prospectivo envolvendo 12 indivíduos com dor lombar não específica de ambos os
gêneros, entre 18 e 40 anos e subclassificados no grupo de instabilidade. Os voluntários
assinaram o Termo de Consentimento aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa nº
1.041.755. Verificou-se a ativação muscular utilizando eletromiografia de superfície
(EMG) e a força muscular através de um dinamômetro durante os testes de contração
voluntária isométrica máxima (CVIM), extensão de tronco, Sorensen e ponte lateral.
Durante 2 meses, os indivíduos realizaram um protocolo de Pilates, 2 vezes por semana,
durante 50 minutos. Resultados. Após o término do protocolo de Pilates observou-se
melhora dos padrões eletromiográficos. Houve aumento da força de extensão isométrica
do tronco de 10,06 (1,60) kg.F para 18,50 (2,15) kg.F (p= 0,005); No teste de extensão
de tronco aumentou o tempo decorrido do início ao pico de ativação de ML de 707,34
(189,73) ms para 1220,80 (108,57) ms (p=0,02). Quando comparada a atividade
muscular de ML e TrA/OI pós a intervenção, ambos os músculos apresentaram o
mesmo comportamento permanecendo com os parâmetros temporais de ativação
semelhantes (p=0,34) com o ML direito e o TrA/OI levando, respectivamente, 1220,80
(108,57) ms e 1798,70 (590,42) ms para atingir o pico de atividade muscular. Antes do
protocolo o músculo abdominal direito apresentava uma relação entre a ponte lateral e o
sorensen de 7,50 e, após o protocolo, essa relação foi de 5,80 (p=0,35), o que significa
que a relação ponte lateral/sorensen diminuiu, indicando um aumento da ativação do
abdômen durante o teste de Sorensen. Conclusão. Um programa de exercícios utilizando
o Método Pilates durante 8 semanas é efetivo para a melhora do comportamento motor
dos músculos estabilizadores de tronco em pacientes com dor lombar não específica.
Palavras-chaves: Dor lombar; eletromiografia; pilates

COMPARAÇÃO DE VOLUMES DIFERENTES DE TREINO NEUROMOTOR NO
DESEMPENHO FÍSICO, EQUILÍBRIO E MOBILIDADE EM IDOSAS
Autores
Ana Claudia Lisboa(1); Alesandra da Rosa(2); Malu Cristina de Araujo Montoro
Lima(3).
Afiliação
A presente pesquisa foi financiada pelo programa de bolsas do Fundo de Apoio à
Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (Fumdes) é um Programa
fomentado pelo Governo do Estado de Santa Catarina por intermédio da Secretaria de
Estado da Educação de Santa Catarina (SED) com recursos provenientes do Artigo 171
da Constituição Estadual. Aprovação da pesquisa está registrada no edital do
PRPPGEAC- UnC nº 010/2014 – FUMDES Continuidade. (1) Acadêmica de
Fisioterapia, Bolsita do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina- UNIEDU
Universidade do Contestado Campus Mafra Departamento de Fisioterapia,Mafra,Santa
Catarina, Brasil. (2) Fisioterapeuta Universidade do Contestado Campus Mafra
Departamento de Fisioterapia,Mafra,Santa Catarina, Brasil. (3) Mestre em Educação
Física, Fisioterapeuta, Docente, Pesquisadora do NUPESC- UnC Mafra e Laboratório
de Metabolismo Celular UFPR Universidade do Contestado Campus Mafra
Departamento de Fisioterapia, Mafra, Santa Catarina, Brasil
Introdução:O envelhecimento é considerado um evento natural, dinâmico e crescente na
população mundial e este fenômeno tem induzido grande interesse na promoção de um
envelhecimento mais saudável.Objetivo:Verificar a interferência de diferentes volumes
do treinamento neuromotor no desempenho físico e mobilidade em
idosas.Metodologia:Trata-se de uma pesquisa do tipo ensaio controlado não
aleatorizado de corte transversal.As idosas com idade acima de 60 anos foram divididas
em dois grupos que realizaram treinamento neuromotor em forma de circuito por 16
semanas, 2 vezes por semana, 45 minutos.O grupo GT1 realizou 3 séries de 12
repetições e grupo GT2 realizou 3 séries de 30 segundos em cada exercício do circuito e
com 60 segundos de intervalo entre as séries e 60 segundos de intervalo entre as
estações para ambos os grupos.O protocolo de intervenção conteve alongamento com
duração de 5 minutos, exercícios neuromotores organizados em forma de circuito,
composto por 8 estações com duração 35 minutos e desaquecimento com 5 minutos de
duração.Os exercícios foram divididos em duas fases: adaptação (8 primeiras semanas)
e progressão de dificuldade (8 últimas semanas).Os exercícios visaram variação de
postura, redução da base de apoio, movimentos dinâmicos que perturbem o centro de
gravidade, estresse dos grupos musculares, redução dos aspectos sensoriais.Os
instrumentos de avaliação foram a anamnese, teste de desempenho físico, índice da
marcha dinâmica e goniometria de dorsiflexão e plantiflexão de tornozelos.A coleta de
dados aconteceu entre junho e setembro de 2015.Pesquisa aprovada pelo CEP/UnC
(CAAE:44007315.2.0000.0117).Resultados:A amostra final constituiu-se da seguinte
forma:GT1(n=16), idade de 67,18±1,70 anos e GT2(n=9), idade de 69,11±2,13 anos.
No GT1, o índice de massa corporal foi 29,22±5,34 e no GT2, o índice de massa
corporal foi de 27,23±4,90. Não houve diferença significativa entre os grupos quanto à
mobilidade de tornozelos, desempenho físico e marcha dinâmica após aplicação do

treino neuromotor. Conclusão: Diferentes volumes de treinamento neuromotor
melhoraram o desempenho físico, equilíbrio dinâmico e mobilidade de tornozelos. Este
tipo de intervenção pode ser utilizado como estratégia fisioterapêutica como promotora
de saúde ao idoso.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso, Marcha, Amplitude de movimento articular, Treinamento
em circuito

PROTÓTIPO DE APLICATIVO GONIOMÉTRICO (PAG) PARA MENSURAR
AMPLITUDE DE MOVIMENTO EM ARTICULAÇÕES MONOAXIAIS
Autores
Saymon de Andrade Alves(1) (Autor principal) Wellerson Costa Faria (2) Angélica
Cristina Sousa Fonseca (3) (Autora apresentadora).
Afiliação
(1) Fisioterapeuta - CREFITO4: 227996-F Formação em Quiropraxia ANAFIQ 441
Pós-graduando em Osteopatia pela EBOM - Escola Brasileira de Osteopatia
Manipulativa email: andrade.saymon@gmail.com . (2) Fisioterapeuta - CREFITO4:
53070F Mestre em Fisioterapia com ênfase em Traumato-Ortopedia; Pós-Graduado em
Fisioterapia Traumato-Ortopédica, Desportiva e Acupuntura; Coordenador e Professor
no
Centro
Universitário
de
Formiga
UNIFOR-MG.
E-mail:
wellersonfisio@yahoo.com.br (3) Graduanda em Fisioterapia no UNIFOR-MG.
angelica_cfonseca@yahoo.com
Introdução: O goniômetro universal é a ferramenta mais utilizada para mensurar
amplitude de movimento articular (ADM), porém, a literatura não apresenta um
consenso sobre qual ferramenta apresenta-se mais eficaz para utilização clínica,
sugerindo novos estudos e até o desenvolvimento de novas ferramentas eficazes e de
fácil acesso. Objetivo: O objetivo do estudo foi desenvolver um protótipo de aplicativo
para celulares (smartphones), que avalie ADM em articulação monoaxial úmero-ulnar
(cotovelo). Além disso, teve o intuito de elaborar parâmetros e funções matemáticas
(arctan2) para que sejam feitos aperfeiçoamento e desenvolvimento de novas
ferramentas de avalição biomecânica. Métodos: Trata-se de um estudo observacional
transversal quantitativo, realizado com alunos do curso de Fisioterapia do Centro-Oeste
de Minas Gerais. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
Envolvendo Humanos, sob o parecer 1.191.656. Foram avaliados em posição ortostática
20 alunos de ambos os gêneros, com idade entre 20 e 31 anos. Os alunos tiveram
mensurada sua ADM de flexão de cotovelo em membro superior direito, com o
goniômetro e o PAG. Resultados: Para análise estatística, foi realizado o teste t para
duas amostras (goniômetro e PAG), sendo considerável o nível de significância p0,005,
através do software minitab. Quando comparados os valores obtidos, observa-se que
não houve diferença estatística, onde o valor de p=0,110; o goniômetro apresentou
média igual a 123º±11,09, enquanto o PAG média igual a 123,5º±11,11, Conclusão:
Desta maneira, conclui-se que o PAG apresentou resultados satisfatórios quando
utilizados para mensurar ADM de flexão de cotovelo, sendo de fácil adaptação e
manuseio. Também apresentou grande eficácia no uso da função arctan2 como princípio
matemático para calcular distâncias e angulações em segmentos corporais. Com o
surgimento de novas ferramentas tecnológicas, será possível quantificar de maneira
mais precisa padrões e movimentos humanos, proporcionando diagnósticos mais
rápidos e confiáveis.

EFETIVIDADE DO CONCEITO MULLIGAN NA SÍNDROME DA DOR
PATELOFEMORAL
Autores
Joarez Sales Bastos Filho(1); Tays Christina Rodrigues de Souza(1); Laianne de Castro
Sousa(1); Adroaldo Casa Junior(2).
Afiliação
(1) Universidade Salgado de Oliveira Campus Goiânia. (2) Universidade Federal de
Goiás - Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde
Introdução: A Síndrome da Dor Patelofemoral (SDPF) é um distúrbio caracterizado por
alterações biomecânicas e funcionais, dor e desalinhamento da articulação
patelofemoral. O Conceito Mulligan pode ser usado para o realinhamento e recuperação
do movimento e controle sintomático desta articulação patelofemoral. Objetivo: Avaliar
a efetividade do Conceito Mulligan na dor e funcionalidade de adultos jovens com
SDPF. Métodos: A pesquisa se constituiu em um estudo de campo com intervenção
quase experimental e descritivo, realizado com 21 pessoas com idade entre 18 e 45
anos, em que foram avaliados os efeitos agudo e crônico da técnica de Mobilização com
Movimento (MWM) para joelho do Conceito Mulligan na dor pela Escala Visual
Analógica (EVA), e da funcionalidade, pela Escala de Desordens Patelofemorais
(KUJALA). Em todas as análises estatísticas foi adotado um nível de significância de
5% (p<0,05). Resultados: Na primeira aplicação da EVA a média de dor foi de 4,52
(±1,47), na segunda 2,05 (±1,36) e na terceira 2,10 (±1,48). Tal resultado indica que
com a técnica a melhora da dor foi altamente significativa (p<0,001). Conclusão: O
tratamento da SDPF com a Técnica de MWM do Conceito Mulligan proporcionou
melhora altamente significativa da dor e funcionalidade, portanto sugere-se o uso da
técnica em questão nessa alteração biomecânica.
PALAVRAS-CHAVE: Conceito Mulligan, Terapia Manual, jovens adultos, síndrome
da dor patelofemoral.

CAPACIDADE FUNCIONAL PARA ATIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIÁRIA
DE IDOSOS RESIDENTES SUBMETIDOS A DIFERENTES MODELOS DE
TREINAMENTO
Autores
Luis Fernando Ferreira(1); Arielle Rosa de Oliveira(1); Luis Henrique Telles da
Rosa(2).
Afiliação
(1)Mestrando em Ciências da Reabilitação – UFCSPA. (2)Professor do departamento de
fisioterapia - UFCSPA
Introdução: O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, que determina a
perda da adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade
e incidência de patologias, que terminam por levá-lo à morte. O conceito de saúde para
o idoso é determinado pela autonomia e independência em suas ABVD e AIVD, e não
pela ausência de doenças. Dessa maneira, conhecer a capacidade funcional e os fatores
que contribuem para a sua manutenção torna-se muito importante. Objetivo: Comparar a
capacidade funcional de idosos submetidos a treino de força, treino cardiorrespiratório e
sedentários. Métodos: Estudo transversal de base populacional, com idosos residentes
em Porto Alegre (RS). Dados obtidos através do Projeto Envelhecer Saudável. Foram
utilizadas as Escalas de Barthel para ABVD, e de Lawton-Brody para AIVD, além das
avaliações de sarcopenia sugeridas pelo European Working Group on Sarcopenia in
Older People: Bioimpedância, para avaliar a massa muscular esquelética; Dinamometria
de preensão manual, para avaliação da força; e o Short Physical Performance Battery,
para avaliação da performance. O estudo foi autorizado pelo comitê de ética em
pesquisa da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre sob o parecer
número 1.553.242. Resultados: Os idosos foram divididos em 3 grupos: O Grupo
controle (GC), composto por 47 idosos sedentários, o Grupo Força (GF), composto por
30 idosos praticantes de atividades físicas com ênfase em força, e o Grupo Aeróbio
(GA), composto por 38 idosos praticantes de atividades físicas com ênfase
cardiorrespiratória. 91,3 da amostra foi do sexo feminino, e a idade média foi de
71,9+7,9 anos. No que concerne às ABVDs, 14,9% de GC e 10,5% de GA foram
diagnosticadas como independentes, contra 40% de GF. Segundo o Teste Anova OneWay, isso representou um p=0,062, o que indica uma tendência a diferença
significativa. Já na avaliação para AIVDs, 86,7% de GF apresentou-se independente,
em contraste ao GC, que apresentou 70,2% dos indivíduos nessa faixa, e o GA, com
apenas 55,2% de idosos diagnosticados independentes para AIVDs. Porém não houve
diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p=0,08). Conclusão: Embora
não haja diferença estatisticamente significativa, a relevância clínica para os dados aqui
apresentados são importantes, uma vez que o GF tem dados bastante expressivos,
relacionando o treinamento físico com ênfase em força à capacidade plena para
execução das AVDs.

COMPARAÇÃO DE DIFERENTES MODALIDADES TÉRMICAS ASSOCIADAS
AO ALONGAMENTO ESTÁTICO NA FLEXIBILIDADE DE ISQUIOTIBIAIS:
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO
Autores
Luís Henrique Telles da Rosa(1); Arielle Rosa de Oliveira(1); Laysla Rodel Ribeiro(1);
Luis Fernando Ferreira(1); Patrícia da Silva Klahr(1).
Afiliação
(1) Universidade Federal de Ciências da Saúde (UFCSPA)
Introdução: A flexibilidade é um importante componente do movimento humano, sendo
definida como a amplitude de movimento em uma ou mais articulações, que permite os
movimentos fisiológicos. O alongamento muscular e as modalidades térmicas são as
principais técnicas utilizadas para o incremento da flexibilidade. Objetivos: Comparar o
efeito agudo do uso de diferentes modalidades térmicas associadas ao treinamento de
flexibilidade passiva dos músculos isquiotibiais na amplitude de movimento ativa de
extensão do joelho em homens jovens. Metodologia: Este estudo se caracteriza um
ensaio clínico randomizado cruzado com cegamento simples, aprovado pelo comitê de
ética em pesquisa em humanos da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto
Alegre (UFCSPA - CAAE 52107115.7.0000.5345). A amostra foi composta de 34
homens jovens, com amplitude de movimento (ADM) ativa de extensão de joelho 160º,
que participaram dos três grupos: Grupo 1- alongamento estático passivo de
isquiotibiais, Grupo 2- diatermia por ondas curtas associado ao alongamento estático
passivo de isquiotibiais e Grupo 3- crioterapia associada ao alongamento estático
passivo de isquiotibiais. Os participantes foram randomizados em relação a ordem das
intervenções, e cada intervenção foi realizada com intervalo mínimo de 7 dias. Os
participantes foram submetidos a avaliação de ADM ativa de extensão de joelho com
goniometria, realizada pré, pós e após 15 minutos de cada intervenção no membro
inferior dominante. Resultados: Não houveram diferenças significativas na comparação
entre os momentos (pré, pós e após 15 minutos) nos 3 grupos e nem entre os grupos no
ganho agudo de ADM de extensão de joelho. Conclusão: Uma sessão de alongamento
estático passivo de isquiotibiais, associado ou não a modalidades térmicas de calor ou
frio, não alterou a ADM ativa de extensão de joelho em homens jovens.

EFEITO DA TERAPIA MANUAL NA SIMETRIA ESCAPULAR DE NADADORES
Autores
Tamiris Beppler Martins(1), Taís Beppler Martins(1), Gustavo Pereira(2), Suzana
Mateus Pereira(2), Gilmar Moraes Santos(1).
Afiliação
(1) Laboratório de Postura e Equilíbrio (LAPEQ), Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC), Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID). (2) Laboratório
de Biomecânica Aquática (BioAqua), Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC), Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID).
Introdução: é alta a incidência de alterações posturais na cintura escapular em nadadores
(72%) e estão relacionadas ao tempo de prática esportiva e à carga de treinamento.
Objetivos: analisar o efeito da terapia manual na simetria escapular de nadadores
praticantes do nado borboleta. Metodologia: esta pesquisa é um estudo experimental e
transversal, paralelo em três grupos. A amostra foi composta de 30 indivíduos de 13 a
25 anos selecionados de maneira não probabilística intencional, divididos em três
grupos de 10 nadadores (intervenção-GI; controle-GC; placebo-GP). O GI recebeu
mobilização escapular com descolamento do gradil costal pela borda lateral da escápula.
O GP recebeu apenas a mobilização em oito, sem descolamento. O GC não recebeu
intervenção e permaneceu deitado pelo mesmo tempo da técnica (10 minutos). A
avaliação foi realizada em três momentos: pré-mobilização (PM) pós-imediato (PI) e
pós-tardio (PT - 30 minutos após a técnica). Foi solicitado a cada nadador que
permanecesse na posição ortostática, vista posterior, para que fossem coladas as esferas
de isopor no ângulo inferior da escápula direita e esquerda, e na 3ª vértebra torácica. A
câmera foi posicionada com eixo ótico perpendicular ao sujeito a uma altura de 0,92 m.
A avaliação da assimetria horizontal da escápula foi realizada pelo sistema de marcação
de pontos do próprio sistema do Software para Avaliação Postural (SAPO). Para
verificar o efeito dos grupos (GI, GC e GP) e das condições (PM; PI; PT) no índice de
eficiência foi realizada análise de variância univariada com ajustamento de bonferroni.
O nível de significância foi p0,05. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da UDESC sob o número 972.342. Resultados: não houve interação
significativa entre grupos e condições. O efeito principal significativo foi observado no
grupo placebo. A média do índice de simetria do GP foi significativamente diferente do
GC (p=0,01) e do GI (p=0,05). Conclusões: os achados mostraram que a mobilização
em oito promove uma maior assimetria do posicionamento das escápulas, aos que não
receberam nenhuma técnica e aos que receberam a técnica com descolamento da
escápula. Assim, não é recomendada a aplicação desta mobilização em nadadores.
Palavras-chave: Fisioterapia; Natação; Manipulações Musculoesqueléticas.

EFEITO DA MOBILIZAÇÃO ESCAPULAR NA FORÇA PROPULSIVA DAS
MÃOS DE NADADORES
Autores
Taís Beppler Martins(1), Tamiris Beppler Martins(1), Gustavo Pereira(2), Suzana
Mateus Pereira(2), Gilmar Moraes Santos(1).
Afiliação
(1) Laboratório de Postura e Equilíbrio (LAPEQ), Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC), Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID). (2) Laboratório
de Biomecânica Aquática (BioAqua), Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC), Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID).
Introdução: o desarranjo biomecânico na cintura escapular de nadadores gera assimetria
de forças na braçada piorando o desempenho do nado. Objetivos: analisar o efeito
mobilização escapular na força propulsiva máxima e média das mãos de nadadores
praticantes do nado borboleta. Metodologia: esta pesquisa é um estudo experimental e
transversal, paralelo em três grupos. A amostra foi composta de 30 indivíduos de 13 a
25 anos selecionados de maneira não probabilística intencional, divididos em três
grupos de 10 nadadores (intervenção-GI; controle-GC; placebo-GP). O GI recebeu
mobilização escapular com descolamento do gradil costal pela borda lateral da escápula.
O GP recebeu apenas a mobilização em oito, sem descolamento. O GC não recebeu
intervenção e permaneceu deitado pelo mesmo tempo da técnica (10 minutos). A
avaliação foi realizada em três momentos: pré-mobilização (PM) pós-imediato (PI) e
pós-tardio (PT - 30 minutos após a técnica). Foi solicitado a cada nadador uma
execução máxima de 25 metros do nado borboleta. A força propulsiva, expressa em
Newton, foi avaliada por dois sensores de pressão posicionados entre as falanges do
dedo médio e indicador de ambas as mãos, onde os mesmos foram conectados a um
conversor A/D ligado ao notebook com o Sistema Aquanex (Swimming Technology
Research, EUA). Para verificar o efeito dos grupos (GI, GC e GP) e das condições (PM;
PI; PT) no índice de eficiência foi realizada análise de variância univariada com
ajustamento de bonferroni. O nível de significância foi p 0,05. Este projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UDESC sob o número 972.342. Resultados: não
houve interação significativa entre grupos e condições. O efeito principal significativo
foi observado no grupo placebo. A força propulsiva máxima do GP foi
significativamente diferente do GC (p=0,003) e do GI (p=0,001). Ainda, o mesmo
ocorreu com a força propulsiva média do GP em relação ao GC (p=0,007) e ao GI
(p=0,003). Conclusões: os achados mostraram que a mobilização em oito reduz as
forças propulsivas das mãos, implicando num nado com menor precisão em relação aos
que não receberam nenhuma técnica e aos que receberam a técnica com descolamento
da escápula. Assim, não é recomendada a aplicação desta mobilização em nadadores.
Palavras-chave: Fisioterapia; Natação; Manipulações Musculoesqueléticas.

EFEITO DA MOBILIZAÇÃO ESCAPULAR NA EFICIÊNCIA DO NADO
BORBOLETA
Autores
Taís Beppler Martins(1), Tamiris Beppler Martins(1), Gustavo Pereira(2), Suzana
Mateus Pereira(2), Gilmar Moraes Santos(1).
Afiliação
(1) Laboratório de Postura e Equilíbrio (LAPEQ), Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC), Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID). (2) Laboratório
de Biomecânica Aquática (BioAqua), Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC), Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID).
Introdução: o desalinhamento escapular promove uma diminuição do comprimento da
braçada e da velocidade média do nado, diminuindo assim sua eficiência. Objetivos:
analisar o efeito da mobilização escapular no índice de eficiência do nado borboleta.
Metodologia: esta pesquisa é um estudo experimental e transversal, paralelo em três
grupos. A amostra foi composta de 30 indivíduos de 13 a 25 anos selecionados de
maneira não probabilística intencional, divididos em três grupos de 10 nadadores
(intervenção-GI; controle-GC; placebo-GP). O GI recebeu mobilização escapular com
descolamento do gradil costal pela borda lateral da escápula. O GP recebeu apenas a
mobilização em oito, sem descolamento. O GC não recebeu intervenção e permaneceu
deitado pelo mesmo tempo da técnica (10 minutos). Foi avaliado o índice de eficiência
do nado (obtido pela multiplicação do comprimento de braçada pela velocidade média).
A avaliação foi realizada em três momentos: pré-mobilização (PM) pós-imediato (PI) e
pós-tardio (PT - 30 minutos após a técnica). Foi solicitado a cada nadador uma
execução máxima de 25 metros do nado borboleta. O nado puro em 10 metros (10
iniciais e cinco finais desprezados) foi adquirido por uma câmera na lateral oposta da
piscina posicionado a 13 metros com eixo ótico na altura 1,80m. Para calcular o
comprimento da braçada e a velocidade média em 10 metros, foi utilizado o software
Kinovea 8.15®. Para verificar o efeito dos grupos (GI, GC e GP) e das condições (PM;
PI; PT) no índice de eficiência foi realizada análise de variância univariada com
ajustamento de bonferroni. O nível de significância foi p0,05. Este projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UDESC sob o número 972.342. Resultados: não
houve interação significativa entre grupos e condições. O efeito principal significativo
foi observado no grupo placebo. A média do índice de eficiência do GP foi
significativamente diferente do GC (p=0,03). Conclusões: os achados mostraram que a
mobilização em oito reduz a eficiência do nado borboleta, implicando maior gasto
energético em relação aos que não receberam nenhuma técnica. Assim, não é
recomendada a aplicação desta mobilização em nadadores.
Palavras-chave: Fisioterapia; Natação; Manipulações Musculoesqueléticas

AVALIAÇÃO DO PERFIL CINESIOLÓGICO FUNCIONAL,
INCAPACIDADE EM INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR CRÔNICA

DOR

E

Autores
Eduardo Linden Junior (1); Carla Alessandra Gemmi(1); Taisa Falavigna (1).
Afiliação
(1) Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC)
Introdução: Dor lombar é um problema de saúde extremamente comum que a maioria
das pessoas experimenta em algum momento da vida. É uma condição de saúde que
ocasiona grandes índices de incapacidade em todo o mundo, resultando em alto custo
para a sociedade e para os sistemas de saúde. Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar
o perfil cinesiológico funcional, nível de dor e incapacidade em indivíduos com dor
lombar crônica. Métodos: Foi realizado um estudo quantitativo, analítico e transversal,
com 43 indivíduos com dor lombar crônica. A aferição das variáveis foi realizada por
meio de um exame fisioterapêutico padrão, incluindo anamnese semiestruturada e
exame físico (inspeção, palpação, goniometria e provas de função muscular), e pela
aplicação dos instrumentos: escala numérica verbal de dor, índice de incapacidade de
Oswestry (IIO) e questionário de Roland-Morris (QRM). O estudo foi realizado em
conformidade com a Resolução n. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa
foi aprovada pelo CEP da Universidade do Oeste de Santa Catarina, sob o parecer n.
1.592.461. Resultados: A idade dos indivíduos que participaram deste estudo variou de
21 a 79 anos (média = 46,6 ± 15,2 anos). A análise da relação entre o nível de dor e a
incapacidade demonstrou uma correlação positiva (r de Pearson = 0,405) e significativa
(p = 0,007) entre a graduação da dor e a incapacidade quando medido pelo IIO. Por
outro lado, não houve relação significativa entre o nível de dor e incapacidade com o
QRM. Em relação ao perfil cinesiológico, nos indivíduos avaliados, a diminuição da
amplitude de movimento esteve associada à piora da incapacidade como se pode
observar na correlação negativa (r de Pearson = -0,573) e significativa (p < 0,001) entre
os resultados da goniometria com o IIO. De modo similar, a diminuição da força
muscular esteve associada à piora da incapacidade como se pode verificar na correlação
negativa (r de Pearson = -0,349) e significativa (p < 0,05) entre os resultados das provas
de função muscular com o QRM. Conclusão: Os resultados permitem concluir que há
correlação significativa entre nível de dor, perfil cinesiológico funcional e incapacidade
nos indivíduos avaliados.
Palavras-chave: Dor lombar. Incapacidade. Fisioterapia.

INFLUÊNCIA DAS FASES DO CICLO MENSTRUAL NA VELOCIDADE,
AGILIDADE, COORDENAÇÃO E EQUILÍBRIO DE MULHERES JOVENS E
SAUDÁVEIS
Autores
Laryssa Oliveira Silva(1); Aline Tiemi Kami(2); Camila Borecki Vidigal(2); Christiane
de Souza Guerino Macedo(3).
Afiliação
(1) Fisioterapeuta, Residente em Fisioterapia Traumato-Ortopédica Funcional do
Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná – Universidade Estadual de
Londrina – UEL. (2) Fisioterapeuta – UEL. Londrina, PR – Brasil. (3) Doutora em
Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Departamento de Fisioterapia –
UEL, Docente do Programa de Doutorado e Mestrado em Ciências da Reabilitação,
Associado Universidade Estadual de Londrina – UEL/Universidade Norte do Paraná –
Unopar.
INTRODUÇÃO: A fisiologia feminina parece ser afetada pelas alterações hormonais
decorrentes do ciclo menstrual. Hormônios sexuais femininos, como estrogênio e
progesterona, têm relação com receptores específicos localizados em regiões cerebrais e
podem influenciar respostas corporais como as variações de percepção sensorial e de
respostas motoras. Há, no entanto, falta de evidências que correlacionem o ciclo
menstrual e o controle motor. OBJETIVO: Analisar a influência das diferentes fases do
ciclo menstrual sobre o controle motor (velocidade, agilidade, coordenação e equilíbrio)
de mulheres jovens e saudáveis. MÉTODOS: Trata-se de um estudo observacional
transversal. A amostra foi composta por 13 mulheres saudáveis com ciclo menstrual
regular e que não faziam uso de contraceptivo oral. Para a avaliação do controle motor
foram utilizados o Side Hop Test, o Figure of Eight Hop Test e o Star Excursion
Balance Test, aplicados nas fases menstrual, ovulatória e lútea para o membro inferior
dominante (MID) e membro inferior não dominante (MIND). Para a análise estatística
foram utilizados o teste de Shapiro Wilk, teste de Friedman, pós teste de Dunn e teste de
Wilcoxon, através dos softwares SPSS 20.0 e GraphPad Prisma. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual de Londrina (Parecer:
492.604/2013). RESULTADOS: Foi encontrada diferença significativa para os testes
funcionais Side Hop Test (MID p<,009; MIND p<0,003) e Figure of Eight Hop Test
(MID p<0004; MIND p<0,002) entre os três momentos do ciclo menstrual, porém não
foi observada diferença significativa entre o MID e MIND. CONCLUSÃO: Na fase
menstrual as voluntárias apresentaram pior agilidade e velocidade, as quais melhoraram
significativamente nas fases ovulatória e lútea. O equilíbrio corporal dinâmico não
apresentou alteração de desempenho ao longo do ciclo menstrual.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDOS NO SERVIÇO DE
FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA DA CLÍNICA-ESCOLA
DE UMA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
Autores
Danielli de Oliveira Drissen(1); Alessandra Tonello(1); Fernanda Mellere Ione
Uberti(1); Taíze Lorenzet(1); Eduardo Linden Junior(1).
Afiliação
(1) Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC)
Introdução: Os serviços de saúde são importantes na determinação dos níveis de saúde e
da condição de vida das populações, guiando profissionais de saúde e gestores na busca
por melhores abordagens. Identificar o perfil epidemiológico de pacientes de um serviço
de saúde é uma importante ferramenta para gestão e qualidade dos serviços prestados,
permitindo estabelecer metas e melhorar a assistência ao paciente. Objetivo: O objetivo
com o presente estudo foi identificar o perfil epidemiológico de pacientes atendidos no
serviço de fisioterapia ortopédica e traumatológica da Clínica-escola de uma
universidade do Oeste de Santa Catarina. Métodos: Foi realizado um estudo
quantitativo, exploratório e documental, a partir da análise de 642 prontuários de
pacientes atendidos na Clínica-escola, no período entre janeiro de 2010 e dezembro de
2014, por meio de uma ficha de coleta de dados elaborada pelos pesquisadores, que
incluiu variáveis epidemiológicas e clínicas. A pesquisa foi realizada em conformidade
com a Resolução n. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa foi aprovada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste de Santa Catarina, sob o
parecer n. 1.153.834. Resultados: Os resultados mostraram uma predominância de
pacientes do sexo feminino (68,8%), com média de idade de 44±17,1 anos, com ensino
fundamental incompleto (29,3%), estado civil casado ou morando com companheiro
(45,8%) e procedentes do município onde está localizada a Clínica-escola (62,7%).
Tendinopatia foi o diagnóstico mais comum (12,6%), e o segmento corporal mais
acometido foi cintura escapular/ombro (32,5%). A maioria dos pacientes permaneceu
em tratamento por até 40 dias (39,4%) e realizou até 20 sessões de tratamento
fisioterapêutico (70,4%). Conclusão: Os resultados permitem concluir que o perfil
epidemiológico dos pacientes atendidos é semelhante ao reportado em estudos
similares.
Palavras chave: Perfil epidemiológico. Fisioterapia. Fisioterapia ortopédica e
traumatológica. Clínica-escola.

A INFLUENCA DO PILATES NA RECUPERAÇÃO DA MARCHA NO PACIENTE
HEMIPLÉGICO: ESTUDO DE CASO
Autores
Mariana Andrade Dantas(1); Yago Alves Lima(1); Mauricio Lima Poderoso Neto(1);
Jader Pereira de Farias Neto(1); Elaine Andrade de Jesus(1); Leonardo Yung dos
Santos Maciel(1).
Afiliação
(1) Universidade Federal de Sergipe - Campus Lagarto.
INTRODUÇÃO: A doença vascular encefálica (DVE) é uma patologia que produz
danos no tecido cerebral devido a uma isquemia ou hemorragia cerebral. Estes, podem
levar a comprometimentos nos indivíduos prejudicando assim seu desempenho
funcional como, por exemplo, a deambulação gerando déficit na velocidade e
comprimento da marcha a qual é uma atividade motora rítmica essencial para vida do
homem. OBJETIVO: Verificar a eficácia do método pilates nas principais alterações da
marcha hemiplégica, em pacientes que sofreram DVE, realizando uma análise funcional
com suas variações individuais. MÉTODOS: Este estudo tem como registro na
plataforma brasil o número de CAAE: 56356316.1.0000.5371. É de caso longitudinal,
do tipo observacional, descritivo e prospectivo, a amostra foi seleta após levantamento
nos prontuários de pacientes com DVE em processo de reabilitação em uma clínica
escola em 10 sessões de pilates. Foi incluso na pesquisa um paciente adulto,
hemiparético, espástico e sequelado de DVE, com 4 anos de lesão e marcha
hemiplégica. O mesmo foi informado sobre o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Foi utilizado a escala POMA-Brasil que detecta fatores de risco para
quedas em idosos, portadores de incapacidades crônicas. O tônus foi avaliado pela
Ashworth Modificada, que mede a espasticidade. Foi feito o teste de força muscular de
Kendall para determinar a força de músculos provando sua habilidade para prover
estabilidade, suporte e movimento. Na análise dos dados, foi utilizada estatística
descritiva das variáveis numéricas das escalas citadas. RESULTADOS: O desempenho
funcional da marcha explicado através da POMA no 1º e 10º dia de atendimento
mostrou melhora na execução de duas tarefas: a altura do passo e desvio da linha média;
e manutenção de três tarefas: comprimento e simetria do passo e estabilidade do tronco.
Na força muscular foi detectado manutenção dos graus de força do quadríceps e sóleo,
ressaltando ganho em: Ilíopsoas, glúteo máximo e médio, isquiotibiais, tibial anterior,
fibular 3º e gastrocnêmio. Quanto ao tônus, houve melhora em quadril e tornozelo,
variando de 1+ no primeiro dia para 1 no último dia. CONCLUSÃO: O presente estudo
provou que o programa de pilates aplicado duas vezes por semana, gerou alterações na
força muscular e no tônus muscular. Porém, os achados mostraram que 10 sessões não
foram suficientes para gerar correções/adaptações na marcha do indivíduo hemiplégico.

EFETIVIDADE DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS RESISTIDOS PARA
MEMBROS INFERIORES NA FORÇA MUSCULAR E EQUILÍBRIO DE IDOSOS
Autores
Richard Alex Freitas Barbosa(1); Juliana Mendes da Silva(2); Adroaldo José Casa
Junior(3);
Afiliação
(1) Programa de Graduação em Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de
Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil. (2) Programa de Graduação da Universidade Salgado de
Oliveira, Goiânia, Goiás, Brasil. (3) Programa de Pós-Graduação em Ciência da Saúde
da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil. Autor responsável pela
apresentação do trabalho: Juliana Mendes da Silva Introdução: O envelhecimento é um processo continuo que leva a alterações em todos
os aspectos fisiológicos, essas alterações, juntamente com a inatividade física, levam a
um comprometimento da capacidade funcional (força, equilíbrio, coordenação motora,
agilidade e flexibilidade). Porém, o declínio da força parece ser um dos mais relevantes,
uma vez que todos os outros dependem dessa para serem realizados. Objetivos: Avaliar
o efeito de um protocolo composto por exercícios resistidos no equilíbrio e força
muscular de membros inferiores de idosos. Métodos: Trata-se de um estudo com
intervenção, descritivo e quantitativo, realizado de acordo com a Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde, aprovado pelo Comitê de Ética da Pontifícia Universidade
Católica de Goiás, sob número 051027/2015. A pesquisa foi composta por 10 idosos,
sedentários, que faziam parte do grupo de idosos atendidos em uma Unidade Básica de
Saúde de Goiânia. Estes idosos foram submetidos a um programa de exercícios
resistidos para membros inferiores, composto por exercícios cinesioterapêuticos
realizados em cadeias cinéticas aberta e fechada, como flexão, abdução, adução e
extensão de quadril com uso de caneleira, exercício de ponte com peso do próprio corpo
e agachamento na bola suíça. Foi avaliado a força e o equilíbrio destes, através do teste
de sentar e levantar e do teste de alcance funcional, antes e após 12 sessões, do
treinamento descrito. Resultados: Na avaliação da força e equilíbrio após o protocolo de
treinamento resistido, observou-se aumento significativo da força com valor de p=0,005
e 0,02 respectivamente. Conclusão: Observamos que o treinamento resistido é capaz de
aumentar a força em indivíduos idosos e que, essa força, pode ter relação com a melhora
do equilíbrio, tendo o sexo feminino demonstrado ganhos inicialmente maiores.

TRIAGEM COGNITIVA: CORRELAÇÕES ENTRE O MINI MENTAL E TESTES
FUNCIONAIS EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON.
Autores
Lidia Mara Aguiar Bezerra(1); Adriana Fernandes Barreto(1); Raquel Techmeier(1);
Liana Mayara Caland(1).
Afiliação
(1) Universidade de Brasilia - UNB
Introdução: A Doença de parkinson (DP) tem sido foco de estudos científicos
principalmente no que diz respeito as implicações clinicas e funcionais,A deficiência da
dopamina gera alterações em estruturas mais profundas do cérebro afetando a
motricidade,podendo ser acompanhados de alterações cognitivas importantes, que
variam desde quadros depressivos a demência, reduzindo a qualidade de vida e
sobrevida dos portadores da doença.Objetivos: Verificar através de dados do mini
exame mental (MEEM) o nível cognitivo de portadores da DP e associar seus
parâmetros com testes funcionais: Time Up and Go (TUG), caminhada de 6 minutos,
sentar e levantar (SL), Preensão palmar bilateral de 40 indivíduos de ambos os sexos (9
mulheres, 31 homens, idade média de 68 anos) em acompanhamento no grupo de
pesquisa em DP. Todos os dados da pesquisa foram colhidos de um estudo voltado para
a análise dos efeitos do Thai Chi Chuan na funcionalidade, composição corporal e
qualidade de vida de portadores da DP, devidamente autorizado pelo Comitê de ética,
CAAE: 52721415.2.0000.0030 Método: Este estudo tem caráter quantitativo,
correlacional e de corte transversal. Estatística: foi utilizado o software Statistical
Package Social Science (SPSS – versão 22), teste de normalidade Shapiro-Wilk e
correlação de Pearson, assumindo que P= 0,05. Resultados: Os testes não apontaram
normalidade nos dados, utilizando-se uma estatística não paramétrica, em que 38 dos 40
indivíduos, isto é 95%, obtiveram significância entre o MEEM X TUG (0,34), TUG X
força palmar em mão direita (0,17), e Preensão palmar mãe direita e esquerda X SL
(0,29 e 0,09). Mesmo obtendo significância entre MEEM X idade (0,17), dentro da
amostra estudada, 5 indivíduos (12,5%) possuíam idade inferior a 60 anos e seus
resultados quando comparados aos indivíduos mais idosos, não demonstraram
significância. Ao se correlacionar a idade com os testes funcionais TUG, SL e a força
palmar os dados obtiveram significância em 87,5 %. Conclusão: Cconforme ocorre o
processo de envelhecimento a deteriorização cognitiva acontece, e menor seá a
capacidade de se manter a funcionalidade, acarretando dessa forma, efeitos deletérios
sobre a qualidade de vida e processo de envelhecimento saudável. Palavras-chave:
Doença de Parkinson, mini exame mental, testes funcionais, teste de sentar e levantar,
teste up and go, caminhada de 6 minutos, preensão palmar.
PALAVRAS CHAVE: Parkinson, mini mental, Testes funcionais,TUG, SL,caminhada
6 min.

ANÁLISE DO EFEITO DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA NOCICEPÇÃO,
EXPRESSÃO DE MEDIADORES INFLAMATÓRIOS, NEUTRÓFILOS E
MACRÓFAGOS EM MODELO EXPERIMENTAL DE ARTRITE EM RATOS.

Autores
Maíra Cecília Brandão Simões(1); Tatiane Garcia Stancker(1); Solange Almeida dos
Santos(1); Ana Carolina Araruna Alves(1); Márcia Ataíze dos Santos(1); Paulo de
Tarso Camillo de Carvalho (1).
Afiliação
(1) Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação - Universidade Nove de
Julho - SP
A Artrite Reumatoide (AR) é uma doença inflamatória autoimune sistêmica e crônica.
No tratamento são utilizados medicamentos analgésicos e antinflamatórios até a terapia
com inibidores de citocinas. A Fotobiomodulação é capaz de atuar na expressão das
citocinas pró-inflamatórias: TNF – , IL-1 e IL-6. Esta pesquisa teve como objetivo
analisar e comparar os efeitos da FBM na fase aguda de AR experimental sobre a
nocicepção, sobre o número de células inflamatórias (neutrófilos, macrófagos e
linfócitos) e sobre a expressão proteica de mediadores inflamatórios (TNF-, IL-6, IL-10)
no lavado e cartilagem articular de ratos. Foram utilizados 49 ratos Wistar, machos, com
idade de 90 dias e peso de 300g. Os animais foram distribuídos em 3 grupos, com 21
animais em cada grupo experimental (grupo Artrite Reumatoide - RA e o grupo tratado
com laser AR-FBM) e 7 animais no grupo controle. Cada grupo foi composto por 3
tempos experimentais de acordo com o tempo da eutanásia (6, 24 e 48h). Para a
reprodução do modelo experimental de imunização os animais foram submetidos a duas
induções: a primeira consistiu em uma infiltração subcutânea no dorso de cada animal
(nos grupos AR e AR-FBM) utilizando-se mBSA diluído em uma solução de Adjuvante
completo de Freund (CFA), e PBS. Esse procedimento foi repetido semanalmente por
21 dias. No 28º dia, foi realizada uma indução intra-articular no espaço articular da pata
direita traseira de cada animal. Após a indução articular, deu-se início ao tratamento no
grupo AR-FBM, com um laser de baixa potência com comprimento de onda de 808 nm,
com potência de 50 mW e aplicação sob a forma de dois pontos pelo método
transcutâneo nos compartimentos medial e lateral da articulação. A dose final foi de 2J,
a densidade de energia de 71,2 J/cm2, e tempo 40s, por ponto. Ao final de cada período
experimental (6, 24 e 48h) os animais foram submetidos à avaliação da nocicepção,
seguido de extração do lavado articular e da cartilagem articular, que foram
encaminhados às análises de contagem total e diferencial de células e da expressão
proteica dos mediadores inflamatórios descritos. Os resultados demonstraram
biomodulação da FBM, principalmente, na expressão de neutrófilos e macrófagos entre
os grupos controle e AR, bem como nas citocinas IL-6 e IL-10, contribuindo
diretamente para a atenuação da hiperalgesia. A fotobiomodulação é capaz de modular
mediadores inflamatórios e diminuir a nocicepção.

EFEITOS DA ESCOLA DE POSTURA NA QUALIDADE DE VIDA DOS
FUNCIONÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Autores
Elany Maria de Azevedo(1); Fabiana Figueiredo de Araujo(2); Kallyne Hellen Dionisio
da Silva Vidal(3); Jacqueline Cavalieri Nery(4); Nara Raquel Bonfim Silva(5).
Afiliação
Acadêmica do Curso de Fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Campina
Grande-FCM(1); Acadêmica do Curso de Fisioterapia pela Faculdade de Ciências
Médicas de Campina Grande-FCM(2); Acadêmica do Curso de Fisioterapia pela
Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande-FCM(3); Fisioterapeuta
Especialista em Ergonomia (CEFIS-ERGO), Mestre em Engenharias de Materiais e
Professora de Fisioterapia Preventiva da Faculdade de Ciências Médicas de Campina
Grande-FCM(4); Fisioterapeuta formada pela Faculdade de Ciências Médicas de
Campina Grande-FCM(5).
Introdução A Escola de postura é uma das mais promissoras intervenções no tratamento
e prevenção de posturas irregulares e complicações musculares na saúde do trabalhador,
pois consiste num treinamento postural que visa ampliar o foco na atenção primária e na
promoção de saúde melhorando a biomecânica da coluna vertebral, da postura e
ergonomia. Objetivo Avaliar os efeitos da escola de postura na saúde e na qualidade de
vida dos trabalhadores da construção civil; conhecer o perfil dos funcionários
participantes da pesquisa; averiguar os comprometimentos mais comuns entre os
participantes; prevenir desordens posturais futuras. Metodologia Foi realizado uma
pesquisa exploratória e descritiva, de caráter transversal com abordagem quantitativa
em 8 funcionários da construção civil. Como instrumento para coleta de dados foi
utilizado uma ficha de avaliação, a escala visual analógica de dor (no início e términos
do protocolo) e o questionário de qualidade de vida WHOQOL-bref. O trabalho foi
aprovado com a CAAE nº57018816.7.0000.5175. Resultados Funcionários com idade
de 20 à 60 anos com diferentes cargos de servente, encanador, serviços gerais e
encarregado. 87,5% dos participantes relataram ausência da dor muscular depois do
trabalho após a prática da escola de postura. O questionário WHOQOL- bref evidenciou
que o domínio que mais interfere na qualidade de vida dos participantes é o domínio do
meio ambiente, pois apresentam pouco espaço para lazer, moradia com baixa qualidade,
assim como baixa qualidade de transporte, segurança pública e serviços de saúde.
Conclusão No estudo se fez notório a melhoria da qualidade de vida dos funcionários da
construção civil. Tornando-se positivo, pois o objetivo da terapêutica adotada foi
proporcionar melhoria da dor e consequentemente da qualidade de vida dos
funcionários da construção civil.
PALAVRAS-CHAVE:
Escola de Postura. Saúde do Trabalhador. Construção Civil.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA DOR EM MULHERES
ADULTAS COM LOMBALGIA CRÔNICA
Autores
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Introdução: Estima-se que entre 70 a 80% da população adulta tiveram ou terão dor
lombar, em alguma época da vida, sendo grande parte de origem idiopática. Dados
revelam que a cidade de Curitiba possui 14,6% de seus habitantes com problemas
crônicos de coluna, desse total 16,3% são mulheres. Objetivo: Avaliar de forma
qualitativa e quantitativa a dor lombar crônica em mulheres adultas. Métodos: O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Setor de
Ciências da Saúde/UFPR sob parecer nº 1715075. Participaram dessa pesquisa 21
mulheres com idade média de 47,05±8,61 anos, com IMC médio de 25,65±4,48, com
diagnóstico clínico de lombalgia crônica. Todas as mulheres foram submetidas a uma
única avaliação, constituída pela Escala Visual Analógica (E.V.A.), pelo questionário de
dor lombar de Owestry (QDLO), escala de incapacidade de Roland Morris (EIRM) e
algometria de pressão a 5 cm a direita/esquerda da 3º (L3) e 5º (L5) vértebra lombar.
Foi realizada análise descritiva dos dados com média e desvio padrão. Resultados: O
valor médio obtido na EVA foi de 6,8±2,2, na EIRM de, 9,5±6,8 e no QDLO de
13,8±10,7, com “grau de incapacidade” de 28,3±11,9%. A algometria no tibial anterior
direita teve média de 4,7±1,9 e no, esquerdo de, 4,6±1,5. Em L3 direita a média
encontrada foi de 4,2±1,5 enquanto na esquerda de 4,1±1,3 e em L5 direita e esquerda
4,1±1,4 e 4,9±1,7 respectivamente. Conclusão: Verifica-se através da avaliação
qualitativa que as pacientes possuem dor moderada, sem incapacidade funcional de
acordo com EIRM e com disfunção moderada segundo o QDLO. A algometria
demonstrou um limiar de dor homogêneo nas quatro regiões avaliadas demonstrando o
caráter bilateral da lombalgia.

ANÁLISE MORFOLÓGICA DO TENDÃO DO CALCÂNEO NO 20° DIA PÓSOPERATÓRIO APÓS O USO DO BIOPOLÍMERO EXTRAÍDO DA CANA-DEAÇÚCAR COMO AUXILIAR NO PROCESSO DE REPARAÇÃO DO TENDÃO
Autores
Marina Lira Cavalcante¹; Paula Ketilly Nascimento Alves¹; Kamilla Dinah Santos de
Lira²; Marina Cerqueira Rosdaibida Gomes¹; Ana Cristina Falcão Esteves¹; Sílvia
Regina Arruda de Moraes¹
Afiliação
¹ Laboratório de Plasticidade Neuromuscular - Universidade Federal de PernambucoAv. Prof. Moraes Rego, 1235- Cidade Universitária, Recife-PE; ² Programa de PósGraduação RENORBIO.
Introdução: A ruptura do tendão do calcâneo é uma lesão frequente que pode afetar
consideravelmente a qualidade de vida do indivíduo. A utilização do biopolímero
extraído da cana-de-açúcar em diversas áreas da cirurgia experimental, motivou a
avaliação de sua aplicabilidade no processo de reparação das lesões do tendão do
calcâneo, durante a fase proliferativa da cicatrização. Objetivo: Avaliar
histomorfometricamente, a utilização do Biopolímero da Cana-de-Açúcar no processo
de reparação do Tendão do Calcâneo no 20° dia pós-operatório (fase proliferativa)
através da quantificação de tenócitos e tenoblastos. Metodologia: Trata-se de um estudo
experimental, com avaliação quantitativa. A amostra foi composta por 15 ratos, machos,
linhagem Wistar, com 60±2 dias, sob condições padrões de biotério. Foram distribuídos
em: Grupo Controle (GC, n=5), animais que não sofreram lesão do tendão estudado;
Grupo Lesão (GL, n=5), animais que sofreram a lesão e o tendão foi reconstituído sem o
Biopolímero; e Grupo Lesão Biopolímero (GLB, n=5), animais que sofreram lesão e o
tendão foi reconstituído com o Biopolímero. Os animais dos grupos GL e GLB foram
submetidos a tenotomia no ponto médio do tendão do calcâneo e os do grupo GC
passaram pelo mesmo procedimento cirúrgico, porém não foi realizada a lesão tendínea.
No 20º dia pós-operatório, os animais foram eutanasiados para a coleta dos tendões e o
material coletado encaminhando para processamento e análise histológica. O estudo foi
aprovado pela comissão de ética em experimentação animal do Centro de Ciências
Biológicas da UFPE (Processo Nº 23076.023955/2014-61). Resultados: O Grupo GLB
apresentou número de tenócitos menor comparado ao grupo GC (GC=76,60±26,88;
GLB=27,60±15,36, p=0,030;) e valores semelhantes ao GL (GL=40,60±33,14;
p=0,719). O número de tenoblastos também se apresentou com valor diminuído no GLB
comparado ao GC (GLB=88,20±0,94; GC=196,40±37,73; p=0,007) Porém, em relação
ao GL não houve diferença (GL=127,80±45,83; p=0,378). Na comparação intragrupo a
proporção de tenócitos e tenoblastos foi semelhante em todos os grupos avaliados.
Conclusão: De acordo com o protocolo utilizado, ao 20° dia pós-operatório,
demonstrou-se que a utilização do Biopolímero não foi capaz de auxiliar no processo de
cicatrização a ponto de tornar a estrutura do tendão lesionado similar a de um tendão
sadio. Palavras-Chaves: Tendão do calcâneo; Biopolímero; Lesão tendínea

QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES APÓS DEZ ANOS DE DISCECTOMIA
LOMBAR
Autores
Aline Miranda dos Santos Lima, José Renato de Sousa Bulhões, Marcos Masini
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Introdução: A dor lombar é o sintoma doloroso mais comum do ser humano. Quando
não há melhora com tratamento convencional, opta-se pela microcirurgia da hérnia
discal, que realiza uma descompressão da raiz afetada através da ressecção do conteúdo.
Objetivo: Avaliar a qualidade de vida de pacientes que realizaram microdisectomia
lombar há 10 anos. Comparando os dados obtidos pelo questionário Medical Outcomes
Study 36 – Item Short – Form Health Survey (SF 36) no pós cirúrgico e dez anos após o
procedimento. Metodologia: Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Centro Universitário de Brasília, número 045670/2016. O estudo observacional
descritivo possui amostra aleatória composta por 46 voluntários participantes do estudo
“Eficiência de protocolos fisioterapêuticos específicos aplicados em pacientes no pósoperatório de hérnia de disco lombar”. Dados obtidos pelo questionário SF 36 aplicado
com o mesmo protocolo no pós cirúrgico e após de dez anos do procedimento.
Resultados: Representando 21,74% daamostra inicial, atualmente tem 10 participantes
com média de idade de 55,3± 9,08 e IMC 24,66±3,2 Kg/m². Foi admitindo valor de
nível descritivo (P) igual ou menor que 0,05. Sendo encontradas diferenças
significativas nos valores obtidos através do SF-36 em limitações por aspectos físicos
com p=0,006, limitações por aspectos emocionais com p=0,011 e aspectos sociais com
p=0,033, apresentando melhoras após a primeira avaliação realizada. Discussão:
Observa-se maior incidência da hérnia discal nas regiões de L4/L5 e L5/S1 e associação
da dor com a fraqueza da musculatura estabilizadora. O SF-36 avalia se o indivíduo tem
necessidade de diminuir a carga de trabalho e dificuldade em realizar tarefas, e
atualmente os pacientes apresentam melhores condições físicas. Outra alteração foi nos
aspectos emocionais pois a dor intensa reduz a capacidade funcional para as atividades
de vida diária interferindo diretamente no convívio familiar e social. Silva (2011) relata
que o tempo médio entre procedimentos cirúrgicos é de 58 meses, com recidiva mais
frequente no primeiro ano, estável nos primeiros cinco anos, decrescendo até os dez
anos e depois esporádica. Conclusão: Os pacientes apresentam melhora na qualidade de
vida após 10 anos do procedimento cirúrgico, pois a ressecção do conteúdo melhorou as
limitações por aspectos físicos, contribuindo para o melhor convívio social e emocional
dos indivíduos.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA DOR EM MULHERES
ADULTAS COM LOMBALGIA CRÔNICA
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Introdução: Estima-se que entre 70 a 80% da população adulta tiveram ou terão dor
lombar, em alguma época da vida, sendo grande parte de origem idiopática. Dados
revelam que a cidade de Curitiba possui 14,6% de seus habitantes com problemas
crônicos de coluna, desse total 16,3% são mulheres. Objetivo: Avaliar de forma
qualitativa e quantitativa a dor lombar crônica em mulheres adultas. Métodos: O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Setor de
Ciências da Saúde/UFPR sob parecer nº 1715075. Participaram dessa pesquisa 21
mulheres com idade média de 47,05±8,61 anos, com IMC médio de 25,65±4,48, com
diagnóstico clínico de lombalgia crônica. Todas as mulheres foram submetidas a uma
única avaliação, constituída pela Escala Visual Analógica (E.V.A.), pelo questionário de
dor lombar de Owestry (QDLO), escala de incapacidade de Roland Morris (EIRM) e
algometria de pressão a 5 cm a direita/esquerda da 3º (L3) e 5º (L5) vértebra lombar.
Foi realizada análise descritiva dos dados com média e desvio padrão. Resultados: O
valor médio obtido na EVA foi de 6,8±2,2, na EIRM de, 9,5±6,8 e no QDLO de
13,8±10,7, com “grau de incapacidade” de 28,3±11,9%. A algometria no tibial anterior
direita teve média de 4,7±1,9 e no, esquerdo de, 4,6±1,5. Em L3 direita a média
encontrada foi de 4,2±1,5 enquanto na esquerda de 4,1±1,3 e em L5 direita e esquerda
4,1±1,4 e 4,9±1,7 respectivamente. Conclusão: Verifica-se através da avaliação
qualitativa que as pacientes possuem dor moderada, sem incapacidade funcional de
acordo com EIRM e com disfunção moderada segundo o QDLO. A algometria
demonstrou um limiar de dor homogêneo nas quatro regiões avaliadas demonstrando o
caráter bilateral da lombalgia.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA DOR EM MULHERES
ADULTAS COM LOMBALGIA CRÔNICA
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Introdução: Estima-se que entre 70 a 80% da população adulta tiveram ou terão dor
lombar, em alguma época da vida, sendo grande parte de origem idiopática. Dados
revelam que a cidade de Curitiba possui 14,6% de seus habitantes com problemas
crônicos de coluna, desse total 16,3% são mulheres.
Objetivo: Avaliar de forma qualitativa e quantitativa a dor lombar crônica em mulheres
adultas.
Métodos: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos
do Setor de Ciências da Saúde/UFPR sob parecer nº 1715075. Participaram dessa
pesquisa 21 mulheres com idade média de 47,05±8,61 anos, com IMC médio de
25,65±4,48, com diagnóstico clínico de lombalgia crônica. Todas as mulheres foram
submetidas a uma única avaliação, constituída pela Escala Visual Analógica (E.V.A.),
pelo questionário de dor lombar de Owestry (QDLO), escala de incapacidade de Roland
Morris (EIRM) e algometria de pressão a 5 cm a direita/esquerda da 3º (L3) e 5º (L5)
vértebra lombar. Foi realizada análise descritiva dos dados com média e desvio padrão.
Resultados: O valor médio obtido na EVA foi de 6,8±2,2, na EIRM de, 9,5±6,8 e no
QDLO de 13,8±10,7, com “grau de incapacidade” de 28,3±11,9%. A algometria no
tibial anterior direita teve média de 4,7±1,9 e no, esquerdo de, 4,6±1,5. Em L3 direita a
média encontrada foi de 4,2±1,5 enquanto na esquerda de 4,1±1,3 e em L5 direita e
esquerda 4,1±1,4 e 4,9±1,7 respectivamente.
Conclusão: Verifica-se através da avaliação qualitativa que as pacientes possuem dor
moderada, sem incapacidade funcional de acordo com EIRM e com disfunção moderada
segundo o QDLO. A algometria demonstrou um limiar de dor homogêneo nas quatro
regiões avaliadas demonstrando o caráter bilateral da lombalgia.

EFEITOS DO EXERCÍCIO ISOMÉTRICO SOBRE OS ÍNDICES DE PRESSÃO
ARTERIAL E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM ADULTOS: REVISÃO
SISTEMÁTICA COM META-ANÁLISE
Autores
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Introdução: A hipertensão arterial sistêmica possui alta taxa de incidência na população
global, sobretudo na idosa, na qual chega a atingir 68%. Mudanças de hábitos de vida
vêm sendo propostas como formas de tratamento, entre elas: a prática regular de
exercício físico. Neste sentido, alguns ensaios clínicos têm buscado avaliar os efeitos do
exercício isométrico sobre os índices de pressão arterial e frequência cardíaca, para
possibilitar seu uso no manejo da hipertensão. No entanto, os ensaios envolvem
pequenas amostras e, além disso, pouco se sabe sobre a influência da idade sobre estes
efeitos. Objetivo: analisar na literatura o efeito do exercício isométrico sobre a pressão
arterial (PA) e da frequência cardíaca (FC) de adultos, bem como investigar a influência
da idade sobre as repostas agudas. Métodos: Foi realizada busca nas bases de dados:
PubMed, Lilacs, Scielo, Scopus e PeDro, por ensaios clínicos publicados até 23 de Maio
de 2016 que avaliaram os efeitos crônicos e agudos do exercício isométrico sobre os
níveis de PA e FC em adultos. Foram incluídos estudos realizados em sujeitos com
idade >18 anos, artigos com única sessão de exercício isométrico para análise da
influência da idade sobre o efeito agudo deste tipo de exercício, e com período mínimo
de intervenção de quatro semanas para avaliação do efeito crônico. Foi utilizado um
modelo de efeito fixo para geração da meta-análise e os dados foram reportados em
diferenças médias padronizadas com intervalo de confiança de 95%. Resultados: Foram
incluídos 4 artigos no estudo I, referente à influencia da idade efeito agudo do exercício
isométrico sobre a PA e FC, e 2 artigos sobre o efeito crônico. Foram observados
aumentos maiores de PA e FC imediatamente após exercícios realizados com maior
volume total de isometria e massa muscular envolvida e efeitos hipotensores foram
observados cinco minutos após a sessão de exercício isométrico. O estudo II
demonstrou que o treino isométrico de preensão manual é capaz de reduzir
significativamente apenas a PAS e a PAM, -1,58 [ -2,64 , -0,51 ] , p = 0,004, e - 0,91 [1,58 , -0,24], p = 0,008, respectivamente. Conclusão: o treino isometrico de preensao
manual é capaz de reduzir significativamente os niveis de PAS e PAM, mas não de
PAD e FC. No entanto, são necessários mais estudos que envolvam as principais

populações a serem beneficiadas, idosos e hipertensos, para subsidiar mais fortemente a
utilização desta modalidade de treino no manejo da hipertensão.

A INFLUENCA DO PILATES NA RECUPERAÇÃO DA MARCHA NO PACIENTE
HEMIPLÉGICO: ESTUDO DE CASO
Autores
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Jader Pereira de Farias Neto(1); Elaine Andrade de Jesus(1); Leonardo Yung dos
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INTRODUÇÃO: A doença vascular encefálica (DVE) é uma patologia que produz
danos no tecido cerebral devido a uma isquemia ou hemorragia cerebral. Estes, podem
levar a comprometimentos nos indivíduos prejudicando assim seu desempenho
funcional como, por exemplo, a deambulação gerando déficit na velocidade e
comprimento da marcha a qual é uma atividade motora rítmica essencial para vida do
homem. OBJETIVO: Verificar a eficácia do método pilates nas principais alterações da
marcha hemiplégica, em pacientes que sofreram DVE, realizando uma análise funcional
com suas variações individuais. MÉTODOS: Este estudo tem como registro na
plataforma brasil o número de CAAE: 56356316.1.0000.5371. É de caso longitudinal,
do tipo observacional, descritivo e prospectivo, a amostra foi seleta após levantamento
nos prontuários de pacientes com DVE em processo de reabilitação em uma clínica
escola em 10 sessões de pilates. Foi incluso na pesquisa um paciente adulto,
hemiparético, espástico e sequelado de DVE, com 4 anos de lesão e marcha
hemiplégica. O mesmo foi informado sobre o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Foi utilizado a escala POMA-Brasil que detecta fatores de risco para
quedas em idosos, portadores de incapacidades crônicas. O tônus foi avaliado pela
Ashworth Modificada, que mede a espasticidade. Foi feito o teste de força muscular de
Kendall para determinar a força de músculos provando sua habilidade para prover
estabilidade, suporte e movimento. Na análise dos dados, foi utilizada estatística
descritiva das variáveis numéricas das escalas citadas. RESULTADOS: O desempenho
funcional da marcha explicado através da POMA no 1º e 10º dia de atendimento
mostrou melhora na execução de duas tarefas: a altura do passo e desvio da linha média;
e manutenção de três tarefas: comprimento e simetria do passo e estabilidade do tronco.
Na força muscular foi detectado manutenção dos graus de força do quadríceps e sóleo,
ressaltando ganho em: Ilíopsoas, glúteo máximo e médio, isquiotibiais, tibial anterior,
fibular 3º e gastrocnêmio. Quanto ao tônus, houve melhora em quadril e tornozelo,
variando de 1+ no primeiro dia para 1 no último dia. CONCLUSÃO: O presente estudo
provou que o programa de pilates aplicado duas vezes por semana, gerou alterações na
força muscular e no tônus muscular. Porém, os achados mostraram que 10 sessões não
foram suficientes para gerar correções/adaptações na marcha do indivíduo hemiplégico.

EFETIVIDADE DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS RESISTIDOS PARA
MEMBROS INFERIORES NA FORÇA MUSCULAR E EQUILÍBRIO DE IDOSOS
Autores
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da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil. Autor responsável pela
apresentação do trabalho: Juliana Mendes da Silva Introdução: O envelhecimento é um processo continuo que leva a alterações em todos
os aspectos fisiológicos, essas alterações, juntamente com a inatividade física, levam a
um comprometimento da capacidade funcional (força, equilíbrio, coordenação motora,
agilidade e flexibilidade). Porém, o declínio da força parece ser um dos mais relevantes,
uma vez que todos os outros dependem dessa para serem realizados. Objetivos: Avaliar
o efeito de um protocolo composto por exercícios resistidos no equilíbrio e força
muscular de membros inferiores de idosos. Métodos: Trata-se de um estudo com
intervenção, descritivo e quantitativo, realizado de acordo com a Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde, aprovado pelo Comitê de Ética da Pontifícia Universidade
Católica de Goiás, sob número 051027/2015. A pesquisa foi composta por 10 idosos,
sedentários, que faziam parte do grupo de idosos atendidos em uma Unidade Básica de
Saúde de Goiânia. Estes idosos foram submetidos a um programa de exercícios
resistidos para membros inferiores, composto por exercícios cinesioterapêuticos
realizados em cadeias cinéticas aberta e fechada, como flexão, abdução, adução e
extensão de quadril com uso de caneleira, exercício de ponte com peso do próprio corpo
e agachamento na bola suíça. Foi avaliado a força e o equilíbrio destes, através do teste
de sentar e levantar e do teste de alcance funcional, antes e após 12 sessões, do
treinamento descrito. Resultados: Na avaliação da força e equilíbrio após o protocolo de
treinamento resistido, observou-se aumento significativo da força com valor de p=0,005
e 0,02 respectivamente. Conclusão: Observamos que o treinamento resistido é capaz de
aumentar a força em indivíduos idosos e que, essa força, pode ter relação com a melhora
do equilíbrio, tendo o sexo feminino demonstrado ganhos inicialmente maiores.

TRIAGEM COGNITIVA: CORRELAÇÕES ENTRE O MINI MENTAL E TESTES
FUNCIONAIS EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON
Autores
Lidia Mara Aguiar Bezerra(1); Adriana Fernandes Barreto(1); Raquel Techmeier(1);
Liana Mayara Caland(1).
Afiliação
(1) Universidade de Brasilia - UNB
Introdução: A Doença de parkinson (DP) tem sido foco de estudos científicos
principalmente no que diz respeito as implicações clinicas e funcionais,A deficiência da
dopamina gera alterações em estruturas mais profundas do cérebro afetando a
motricidade,podendo ser acompanhados de alterações cognitivas importantes, que
variam desde quadros depressivos a demência, reduzindo a qualidade de vida e
sobrevida dos portadores da doença.Objetivos: Verificar através de dados do mini
exame mental (MEEM) o nível cognitivo de portadores da DP e associar seus
parâmetros com testes funcionais: Time Up and Go (TUG), caminhada de 6 minutos,
sentar e levantar (SL), Preensão palmar bilateral de 40 indivíduos de ambos os sexos (9
mulheres, 31 homens, idade média de 68 anos) em acompanhamento no grupo de
pesquisa em DP. Todos os dados da pesquisa foram colhidos de um estudo voltado para
a análise dos efeitos do Thai Chi Chuan na funcionalidade, composição corporal e
qualidade de vida de portadores da DP, devidamente autorizado pelo Comitê de ética,
CAAE: 52721415.2.0000.0030 Método: Este estudo tem caráter quantitativo,
correlacional e de corte transversal. Estatística: foi utilizado o software Statistical
Package Social Science (SPSS – versão 22), teste de normalidade Shapiro-Wilk e
correlação de Pearson, assumindo que P= 0,05. Resultados: Os testes não apontaram
normalidade nos dados, utilizando-se uma estatística não paramétrica, em que 38 dos 40
indivíduos, isto é 95%, obtiveram significância entre o MEEM X TUG (0,34), TUG X
força palmar em mão direita (0,17), e Preensão palmar mãe direita e esquerda X SL
(0,29 e 0,09). Mesmo obtendo significância entre MEEM X idade (0,17), dentro da
amostra estudada, 5 indivíduos (12,5%) possuíam idade inferior a 60 anos e seus
resultados quando comparados aos indivíduos mais idosos, não demonstraram
significância. Ao se correlacionar a idade com os testes funcionais TUG, SL e a força
palmar os dados obtiveram significância em 87,5 %. Conclusão: Cconforme ocorre o
processo de envelhecimento a deteriorização cognitiva acontece, e menor seá a
capacidade de se manter a funcionalidade, acarretando dessa forma, efeitos deletérios
sobre a qualidade de vida e processo de envelhecimento saudável. Palavras-chave:
Doença de Parkinson, mini exame mental, testes funcionais, teste de sentar e levantar,
teste up and go, caminhada de 6 minutos, preensão palmar.
PALAVRAS CHAVE: Parkinson, mini mental, Testes funcionais,TUG, SL,caminhada
6 min.

ANÁLISE DO EFEITO DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA NOCICEPÇÃO,
EXPRESSÃO DE MEDIADORES INFLAMATÓRIOS, NEUTRÓFILOS E
MACRÓFAGOS EM MODELO EXPERIMENTAL DE ARTRITE EM RATOS

Autores
Maíra Cecília Brandão Simões(1); Tatiane Garcia Stancker(1); Solange Almeida dos
Santos(1); Ana Carolina Araruna Alves(1); Márcia Ataíze dos Santos(1); Paulo de
Tarso Camillo de Carvalho (1).
Afiliação
(1) Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação - Universidade Nove de
Julho - SP
A Artrite Reumatoide (AR) é uma doença inflamatória autoimune sistêmica e crônica.
No tratamento são utilizados medicamentos analgésicos e antinflamatórios até a terapia
com inibidores de citocinas. A Fotobiomodulação é capaz de atuar na expressão das
citocinas pró-inflamatórias: TNF – , IL-1 e IL-6. Esta pesquisa teve como objetivo
analisar e comparar os efeitos da FBM na fase aguda de AR experimental sobre a
nocicepção, sobre o número de células inflamatórias (neutrófilos, macrófagos e
linfócitos) e sobre a expressão proteica de mediadores inflamatórios (TNF-, IL-6, IL-10)
no lavado e cartilagem articular de ratos. Foram utilizados 49 ratos Wistar, machos, com
idade de 90 dias e peso de 300g. Os animais foram distribuídos em 3 grupos, com 21
animais em cada grupo experimental (grupo Artrite Reumatoide - RA e o grupo tratado
com laser AR-FBM) e 7 animais no grupo controle. Cada grupo foi composto por 3
tempos experimentais de acordo com o tempo da eutanásia (6, 24 e 48h). Para a
reprodução do modelo experimental de imunização os animais foram submetidos a duas
induções: a primeira consistiu em uma infiltração subcutânea no dorso de cada animal
(nos grupos AR e AR-FBM) utilizando-se mBSA diluído em uma solução de Adjuvante
completo de Freund (CFA), e PBS. Esse procedimento foi repetido semanalmente por
21 dias. No 28º dia, foi realizada uma indução intra-articular no espaço articular da pata
direita traseira de cada animal. Após a indução articular, deu-se início ao tratamento no
grupo AR-FBM, com um laser de baixa potência com comprimento de onda de 808 nm,
com potência de 50 mW e aplicação sob a forma de dois pontos pelo método
transcutâneo nos compartimentos medial e lateral da articulação. A dose final foi de 2J,
a densidade de energia de 71,2 J/cm2, e tempo 40s, por ponto. Ao final de cada período
experimental (6, 24 e 48h) os animais foram submetidos à avaliação da nocicepção,
seguido de extração do lavado articular e da cartilagem articular, que foram
encaminhados às análises de contagem total e diferencial de células e da expressão
proteica dos mediadores inflamatórios descritos. Os resultados demonstraram
biomodulação da FBM, principalmente, na expressão de neutrófilos e macrófagos entre
os grupos controle e AR, bem como nas citocinas IL-6 e IL-10, contribuindo
diretamente para a atenuação da hiperalgesia. A fotobiomodulação é capaz de modular
mediadores inflamatórios e diminuir a nocicepção.

EFEITOS DA ESCOLA DE POSTURA NA QUALIDADE DE VIDA DOS
FUNCIONÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Autores
Elany Maria de Azevedo(1); Fabiana Figueiredo de Araujo(2); Kallyne Hellen Dionisio
da Silva Vidal(3); Jacqueline Cavalieri Nery(4); Nara Raquel Bonfim Silva(5).
Afiliação
Acadêmica do Curso de Fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Campina
Grande-FCM(1); Acadêmica do Curso de Fisioterapia pela Faculdade de Ciências
Médicas de Campina Grande-FCM(2); Acadêmica do Curso de Fisioterapia pela
Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande-FCM(3); Fisioterapeuta
Especialista em Ergonomia (CEFIS-ERGO), Mestre em Engenharias de Materiais e
Professora de Fisioterapia Preventiva da Faculdade de Ciências Médicas de Campina
Grande-FCM(4); Fisioterapeuta formada pela Faculdade de Ciências Médicas de
Campina Grande-FCM(5).
Introdução A Escola de postura é uma das mais promissoras intervenções no tratamento
e prevenção de posturas irregulares e complicações musculares na saúde do trabalhador,
pois consiste num treinamento postural que visa ampliar o foco na atenção primária e na
promoção de saúde melhorando a biomecânica da coluna vertebral, da postura e
ergonomia. Objetivo Avaliar os efeitos da escola de postura na saúde e na qualidade de
vida dos trabalhadores da construção civil; conhecer o perfil dos funcionários
participantes da pesquisa; averiguar os comprometimentos mais comuns entre os
participantes; prevenir desordens posturais futuras. Metodologia Foi realizado uma
pesquisa exploratória e descritiva, de caráter transversal com abordagem quantitativa
em 8 funcionários da construção civil. Como instrumento para coleta de dados foi
utilizado uma ficha de avaliação, a escala visual analógica de dor (no início e términos
do protocolo) e o questionário de qualidade de vida WHOQOL-bref. O trabalho foi
aprovado com a CAAE nº57018816.7.0000.5175. Resultados Funcionários com idade
de 20 à 60 anos com diferentes cargos de servente, encanador, serviços gerais e
encarregado. 87,5% dos participantes relataram ausência da dor muscular depois do
trabalho após a prática da escola de postura. O questionário WHOQOL- bref evidenciou
que o domínio que mais interfere na qualidade de vida dos participantes é o domínio do
meio ambiente, pois apresentam pouco espaço para lazer, moradia com baixa qualidade,
assim como baixa qualidade de transporte, segurança pública e serviços de saúde.
Conclusão No estudo se fez notório a melhoria da qualidade de vida dos funcionários da
construção civil. Tornando-se positivo, pois o objetivo da terapêutica adotada foi
proporcionar melhoria da dor e consequentemente da qualidade de vida dos
funcionários da construção civil.
PALAVRAS-CHAVE: Escola de Postura. Saúde do Trabalhador. Construção Civil.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA DOR EM MULHERES
ADULTAS COM LOMBALGIA CRÔNICA
Autores
KOZLOVSKI, Cintia M.¹; CORDEIRO, Marina A.¹; BRANCO, Marina W.¹;
CAMPOS, Talita M.¹; SZKUDLAREK, Ariani C. ² , DE MACEDO, Ana C. B. ²

Introdução: Estima-se que entre 70 a 80% da população adulta tiveram ou terão dor
lombar, em alguma época da vida, sendo grande parte de origem idiopática. Dados
revelam que a cidade de Curitiba possui 14,6% de seus habitantes com problemas
crônicos de coluna, desse total 16,3% são mulheres. Objetivo: Avaliar de forma
qualitativa e quantitativa a dor lombar crônica em mulheres adultas. Métodos: O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Setor de
Ciências da Saúde/UFPR sob parecer nº 1715075. Participaram dessa pesquisa 21
mulheres com idade média de 47,05±8,61 anos, com IMC médio de 25,65±4,48, com
diagnóstico clínico de lombalgia crônica. Todas as mulheres foram submetidas a uma
única avaliação, constituída pela Escala Visual Analógica (E.V.A.), pelo questionário de
dor lombar de Owestry (QDLO), escala de incapacidade de Roland Morris (EIRM) e
algometria de pressão a 5 cm a direita/esquerda da 3º (L3) e 5º (L5) vértebra lombar.
Foi realizada análise descritiva dos dados com média e desvio padrão. Resultados: O
valor médio obtido na EVA foi de 6,8±2,2, na EIRM de, 9,5±6,8 e no QDLO de
13,8±10,7, com “grau de incapacidade” de 28,3±11,9%. A algometria no tibial anterior
direita teve média de 4,7±1,9 e no, esquerdo de, 4,6±1,5. Em L3 direita a média
encontrada foi de 4,2±1,5 enquanto na esquerda de 4,1±1,3 e em L5 direita e esquerda
4,1±1,4 e 4,9±1,7 respectivamente. Conclusão: Verifica-se através da avaliação
qualitativa que as pacientes possuem dor moderada, sem incapacidade funcional de
acordo com EIRM e com disfunção moderada segundo o QDLO. A algometria
demonstrou um limiar de dor homogêneo nas quatro regiões avaliadas demonstrando o
caráter bilateral da lombalgia.

ANÁLISE MORFOLÓGICA DO TENDÃO DO CALCÂNEO NO 20° DIA PÓSOPERATÓRIO APÓS O USO DO BIOPOLÍMERO EXTRAÍDO DA CANA-DEAÇÚCAR COMO AUXILIAR NO PROCESSO DE REPARAÇÃO DO TENDÃO
Autores
Marina Lira Cavalcante¹; Paula Ketilly Nascimento Alves¹; Kamilla Dinah Santos de
Lira²; Marina Cerqueira Rosdaibida Gomes¹; Ana Cristina Falcão Esteves¹; Sílvia
Regina Arruda de Moraes¹
Afiliação
¹ Laboratório de Plasticidade Neuromuscular - Universidade Federal de PernambucoAv. Prof. Moraes Rego, 1235- Cidade Universitária, Recife-PE; ² Programa de PósGraduação RENORBIO.
Introdução: A ruptura do tendão do calcâneo é uma lesão frequente que pode afetar
consideravelmente a qualidade de vida do indivíduo. A utilização do biopolímero
extraído da cana-de-açúcar em diversas áreas da cirurgia experimental, motivou a
avaliação de sua aplicabilidade no processo de reparação das lesões do tendão do
calcâneo, durante a fase proliferativa da cicatrização. Objetivo: Avaliar
histomorfometricamente, a utilização do Biopolímero da Cana-de-Açúcar no processo
de reparação do Tendão do Calcâneo no 20° dia pós-operatório (fase proliferativa)
através da quantificação de tenócitos e tenoblastos. Metodologia: Trata-se de um estudo
experimental, com avaliação quantitativa. A amostra foi composta por 15 ratos, machos,
linhagem Wistar, com 60±2 dias, sob condições padrões de biotério. Foram distribuídos
em: Grupo Controle (GC, n=5), animais que não sofreram lesão do tendão estudado;
Grupo Lesão (GL, n=5), animais que sofreram a lesão e o tendão foi reconstituído sem o
Biopolímero; e Grupo Lesão Biopolímero (GLB, n=5), animais que sofreram lesão e o
tendão foi reconstituído com o Biopolímero. Os animais dos grupos GL e GLB foram
submetidos a tenotomia no ponto médio do tendão do calcâneo e os do grupo GC
passaram pelo mesmo procedimento cirúrgico, porém não foi realizada a lesão tendínea.
No 20º dia pós-operatório, os animais foram eutanasiados para a coleta dos tendões e o
material coletado encaminhando para processamento e análise histológica. O estudo foi
aprovado pela comissão de ética em experimentação animal do Centro de Ciências
Biológicas da UFPE (Processo Nº 23076.023955/2014-61). Resultados: O Grupo GLB
apresentou número de tenócitos menor comparado ao grupo GC (GC=76,60±26,88;
GLB=27,60±15,36, p=0,030;) e valores semelhantes ao GL (GL=40,60±33,14;
p=0,719). O número de tenoblastos também se apresentou com valor diminuído no GLB
comparado ao GC (GLB=88,20±0,94; GC=196,40±37,73; p=0,007) Porém, em relação
ao GL não houve diferença (GL=127,80±45,83; p=0,378). Na comparação intragrupo a
proporção de tenócitos e tenoblastos foi semelhante em todos os grupos avaliados.
Conclusão: De acordo com o protocolo utilizado, ao 20° dia pós-operatório,
demonstrou-se que a utilização do Biopolímero não foi capaz de auxiliar no processo de
cicatrização a ponto de tornar a estrutura do tendão lesionado similar a de um tendão
sadio. Palavras-Chaves: Tendão do calcâneo; Biopolímero; Lesão tendínea.

ACURÁCIA E CONFIABILIDADE INTEREXAMINADORES DE UM
PROTOCOLO DE PALPAÇÃO DO PROCESSO ESPINHOSO DE C7
CONSTITUÍDO PELA COMBINAÇÃO DE TRÊS MÉTODOS PALPATÓRIOS
TRADICIONAIS
Autores
Joana Cláudia Candida de Amorim, Priscila Maria do Nascimento Martins de
Albuquerque, Gisela Rocha de Siqueira, Eduardo José Nepomuceno Montenegro, Geisa
Guimarães de Alencar
Afiliação
Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco
Introdução: A palpação da coluna cervical é comumente utilizada por profissionais da
área de saúde com objetivos múltiplos, uma vez que são úteis na identificação de
referências anatômicas corporais, na detecção de assimetrias ou desalinhamento no
corpo (Merz et al., 2013) e no entendimento da cinemática da coluna durante atividades
funcionais (Schmid et al., 2015). Objetivo: Avaliar confiabilidade interexaminadores e
acurácia de um protocolo de palpação para identificação do processo espinhoso de
C7.Métodos: Trata-se de um estudo piloto de acurácia e confiabilidade. A amostra foi
composta por 25 mulheres com queixa de dor cervical que foram submetidas a um
procedimento específico de palpação do processo espinhoso de C7. Em seguida, a
região da coluna cervical foi fotografada na mesma postura em que foi obtida a
radiografia da coluna cervical em perfil pelo primeiro avaliador. Após quinze minutos,
um segundo avaliador realizou o mesmo procedimento palpatório e a obtenção da
segunda foto da postura cervical nas mesmas condições da primeira, mas sem a emissão
da radiografia. A avaliação da acurácia da palpação foi realizada através da observação
do posicionamento do marcador metálico em relação ao processo espinhoso de C7,
através do software CorelDraw. A confiabilidade interexaminadores da palpação foi
calculada através da medida da distância entre o centro do processo espinhoso de C7 ao
lóbulo da orelha, nas fotografias obtidas por cada examinador isoladamente. Resultados:
A palpação de C7 apresentou forte acurácia (76%) e excelente confiabilidade (ICC
=0.996). Houve uma correlação moderada entre o peso e a medida de erro palpatória
(r=-0.6; p=0.003) .Conclusão: O protocolo de palpação demonstrou forte acurácia e
excelente confiabilidade interexaminadores. O peso está moderadamente correlacionado
à inacurácia palpatória.
Palavras Chaves:
radiografia.
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VALIDAÇÃO DO DINAMÔMETRO ISOMÉTRICO PARA AVALIAÇÃO DE
FORÇA DE QUADRÍCEPS EM PACIENTES COM RECONSTRUÇÃO DO
LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
Autores
Thamyla Rocha Albano; Geyse Gomes de Oliveira; Carlos Augusto Silva Rodrigues;
Bruno Oliveira Mamede; Gabriel Peixoto Leão Almeida; Pedro Olavo de Paula Lima
Afiliação
Universidade Federal do Ceará; Faculdade de Medicina; Curso de Fisioterapia.
Introdução: A fraqueza de quadríceps é comumente encontrada após lesão do ligamento
cruzado anterior (LCA) e está associada com a incapacidade de retorno pelo ao esporte
e maior risco de re-lesão. O Dinamômetro Isocinético é considerado o padrão-ouro para
mensuração de força, porém é um equipamento pouco viável para prática clínica diária.
Entretanto, o Dinamômetro Isométrico Manual (DIM) também pode ser utilizado para
avaliar força. Objetivo: Analisar a associação do DIM com o Dinamômetro Isocinético
Biodex System para avaliar a força de quadríceps em pacientes após reconstrução do
LCA (R-LCA). Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, composto por 61
participantes, de ambos os sexos, com, no mínimo, seis meses de pós-operatório de RLCA. Todos os pacientes realizaram avaliação de força do músculo do quadríceps
femoral por meio do Dinamômetro Isocinético e Isométrico. A partir disso, foi avaliado
o Pico de Torque e o Índice de Simetria entre os Membros (ISM) nos dois
equipamentos. Resultados: O DIM apresentou correlação moderada com o
Dinamômetro Isocinético quando comparada a força de quadríceps (r = 0,632) e forte
correlação no Índice de Simetria entre Membros (r = 0,751). O DIM apresentou
sensibilidade de 68,75 (IC95% 53.75-81.34%) e a especificidade de 100% (IC95%
75.29-100.00%) para identificar aqueles com ISM maior que 10%. Conclusões: Os
resultados deste estudo mostram que há boa correlação entre o Dinamômetro Isocinético
e o Dinamômetro Isométrico Manual para força de quadríceps em indivíduos com
reconstrução do LCA. O DIM é capaz de identificar precisamente aqueles pacientes
com déficit maior que 10% no ISM.

INTERVENÇÃO
COM
CORRENTE
RUSSA
NO
TRATAMENTO
FISIOTERAPÊUTICO PÓS CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO
CRUZADO ANTERIOR
Autores
Marina Lira Cavalcante¹; Mariana Calado Capitó¹; Eduardo José Nepomuceno
Montenegro², Maria das Graças Rodrigues de Araújo², Marcelo Renato Guerino²
Afiliação ¹
Graduandos do Depto de Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco -UFPE; ²
Docentes do Depto de Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco -UFPE
Introdução: No pós-operatório de cirurgias reparadoras de ruptura do Ligamento
Cruzado Anterior (LCA), é comum a apresentação de déficit de força e hipotrofia da
musculatura da coxa. A corrente Russa vem sendo utilizada como uma boa alternativa
na reabilitação focada no fortalecimento e aumento do trofismo, visto que a estimulação
elétrica neuromuscular ativa ramos intramusculares dos motoneurônios, induzindo a
contração muscular. Objetivo: Verificar a resposta da musculatura extensora e flexora
da coxa decorrente da utilização da corrente Russa através da avaliação da força,
trofismo e marcha em pacientes que foram submetidos a cirurgia de reconstrução de
LCA. Metodologia: Tratase de um ensaio clínico, com avaliação quantitativa. A amostra
foi composta por 8 homens com idade entre 18 a 40 anos com pelo menos 2 meses pós
cirurgia de reconstrução de LCA. Foram distribuídos em grupo 1(G1) – Reabilitação
convencional e Grupo 2(G2) – Reabilitação convencional mais eletroestimulação com
corrente Russa, com frequências de 20Hz, 60Hz e 80Hz, durante 30 minutos, 3 vezes na
semana, até completarem 20 sesões,. Os pacientes desse estudo foram submetidos a
captação da atividade elétrica dos músculos extensores e flexores do quadril através da
eletromiografia por meio do valor em root mean square (RMS). Foram avaliados ainda,
aspectos como desenvolvimento da marcha, pelo tamanho do passo e a perimetria no
terço proximal, medial e distal da coxa correspondendo ao trofismo muscular. O projeto
foi submetido ao Comitê de Ética com CAAE: 03260172447-11. Resultados: A medida
da amplitude eletromiográfica demonstrou um retardo no recrutamento de unidades
motoras do Grupo 1 quando comparado ao Grupo 2, considerando todas as atividades
medidas pela eletromiografia de superfície. Em relação à perimetria, observou-se um
leve aumento da região superior da coxa no grupo tratado com a corrente russa
comparado ao não tratado, porém nas medidas média e inferior não houve um aumento
significativo. Na Análise do tamanho do passo, o G2 também apresentou melhor
desempenho. Conclusão: A eletroestimulação muscular através da corrente Russa na
reabilitação de reconstrução de LCA proporcionou uma potencialização do
fortalecimento muscular, bem como, no retorno antecipado das atividades funcionais.
Palavras–chave: Eletroestimulação, Fortalecimento, Corrente Russa, Fisioterapia

VALIDAÇÃO DO 15s STEP UP-DOWN TEST COMO MEDIDA DE AVALIAÇÃO
DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE PACIENTES COM OSTEOARTRITE DE
JOELHO.
Autores
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Introdução: A OA de joelho é umas das principais causas de dor, perda de função e
incapacidade global em adultos. É recomendada a utilização de medidas de resultados,
como questionários e testes de avaliação funcional que avaliem dor e função. Os testes
de subir e descer escadas são uma das categorias de testes considerados mínimos para
avaliar o desempenho na OA de joelho e quadril, entretanto existem limitações na
padronização e execução dos mesmos. No 15s STEP UP-DOWN TEST (15s StUD) o
paciente realiza o número máx. de repetições de subidas e descidas do step durante15
seg com o membro avaliado. Objetivos: avaliar a confiabilidade intra e interexaminador e validar a aplicação do 15s StUD em pacientes com OA de joelho.
Metodologia: Estudo de validade, com amostra composta por 72 indivíduos com OA de
joelho unilateral ou bilateral, incluídos por atendimento aos critérios de diagnóstico
clínicos estabelecidos pelo American College of Rheumatolog, e excluídos por
apresentarem: IMC>40, doenças inflamatórias sistêmicas, diabetes mellitus, hipertensão
arterial descompensada, outras lesões musculoesqueléticas associadas ao joelho,
distúrbios neuromusculares que afetassem a capacidade sensorial e motora. O projeto
foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com o número de parecer: 1.000.404. Para
validade foram aplicados: SF-36, KOOS, Lequesne e três testes físicos: 30s Chair Stand
test, TUG e a mensuração da força de quadríceps com dinamômetro isométrico manual.
Para confiabilidade intra e inter-examinador os participantes foram avaliados por dois
avaliadores cegos e reavaliados por um avaliador após 72 hs. Para análise dos dados
utilizamos o programa SPSS 20.0 com valor de significância de 5%. Para normalidade
da distribuição dos dados utilizamos o teste de Kolmogorov-Smirnov, validade foi
verificada pelo Coeficiente de Correlação de Pearson, confiabilidade intra e interexaminador pelo Coeficiente de Correlação Intraclasse e teste t-pareado para
comparação do membro mais sintomático com o controle e intensidade da dor antes e
após o teste. Resultados: O teste apresentou moderada a boa correlação positiva na
maioria das variáveis e TUG e Lesquene apresentaram correlação negativa, com um
p<0,05. Os domínios de qualidade de vida do KOOS, sáude mental e geral e vitalidade
do SF36 não apresentaram correlação significativa. Conclusão: O 15 StUD é um teste
válido que oferece uma padronização na sua metodologia sendo de fácil aplicação em
clínica e pesquisas.

ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE SEVERIDADE DA DISFUNÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR E INCAPACIDADE CERVICAL EM IDOSOS
Autores
Helena Larissa das Neves Rodrigues¹ (autor apresentador) CPF 055.589.753-26 Bruno
Wesley de Freitas Alves¹ Luana Maria Ramos Mendes¹ Maria Larissa Azevedo
Tavares¹ Gleiciane Aguiar Brito¹ Gabriel Peixoto Leão Almeida¹ Afiliação ¹
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Introdução: Estudos tem mostrado que indivíduos com disfunção temporomandibular
(DTM), além de apresentarem dor na região crânio-mandibular, queixam-se de dor
cervical. No processo de envelhecimento ocorrem alterações no funcionamento do
organismo, que acarretam em perdas progressivas da capacidade de adaptação e
interação com o meio ambiente, tornando o idoso mais vulnerável a incapacidades
oriundas de dores crônicas. Objetivo: Analisar a correlação entre a severidade da DTM
e a incapacidade cervical (IC) em idosos. Métodos: Foi realizado um estudo transversal
em um ambulatório de dor orofacial de uma universidade cearense. Dez idosos (80% do
sexo feminino) com idade média de 64,2±3,4 anos responderam ao Índice Anamnésico
de Fonseca (IAF) e ao Índice de Incapacidade Relacionada ao Pescoço (IIRP). O IAF
avalia o grau de severidade da DTM e é composto por dez perguntas que mensuram a
funcionalidade do sistema estomatognático e dos componentes orofaciais. O IIRP avalia
a incapacidade relacionada à cervicalgia em dez itens associados à dor, atividades de
vida diária e concentração. A correlação foi analisada utilizando o coeficiente de
correlação linear de Pearson, considerando um nível de significância de P<0,05.
utilizando o SPSS 22.0. A pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (Protocolo nº 137.060). Resultados: Segundo o IAF, 50% dos idosos
apresentaram DTM severa, 30% moderada e 20% leve. A maioria dos idosos avaliados
apresentou algum nível de IC. Apenas um dos idosos não apresentou IC, enquanto 40%,
30% e 20% deles expressaram IC severa, moderada e mínima, respectivamente. A
severidade da DTM e a IC apresentaram forte correlação positiva e estatisticamente
significativa (r = 0,714; P = 0,02). Conclusão: Há correlação entre severidade da DTM e
IC. A presença de comprometimento na funcionalidade cervical em idosos evidencia a
importância de avaliar a região cervical em pacientes com sinais e sintomas de DTM.
Isto contribui positivamente para um planejamento de um tratamento eficaz para a
melhora do quadro clínico. Esses dados são preliminares e a amostra será aumentada,
diminuindo o risco do erro do tipo 2.

O USO DO SMARTPHONE POR UNIVERSITÁRIOS E SUA CORRELAÇÃO COM
PROCESSOS ÁLGICOS NA CINTURA ESCAPULAR E MEMBRO SUPERIOR
Autores
Bruno Oliveira Mamede¹ João Victor Alencar Guedes¹ Ketyllen Kariany Silva Almeida¹
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Introdução: A utilização dos smartphones de maneira excessiva leva a “distúrbio por
trauma cumulativo” ou “lesão por esforço repetitivo” (LER). Este termo descreve várias
dores incapacitantes nos membros superiores, causadas por atividades repetitivas. Tal
distúrbio ocorre quando são aplicadas forças repetidamente ao mesmo grupo muscular,
articulação ou tendão, durante um longo período de tempo, o que pode ocasionar
distúrbios sinoviais e tendíneos, doenças articulares degenerativas, compressões
nervosas, além de alterações musculares e ligamentares. Objetivo: Correlacionar o uso
excessivo de smartphones com processos dolorosos que acometem membros superiores.
Metodologia: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto para
o Desenvolvimento da Educação Ltda - IPADE/UNICHRISTUS, sob parecer número
024377/2015. Trata-se de um estudo de campo, descritivo, transversal e de natureza
quantitativa, realizado no período de agosto de 2015 a julho de 2016 no Centro
Universitário Christus, campus Parque Ecológico. A amostra foi não probabilística, por
conveniência, segundo o número de acadêmicos que desejaram participar da pesquisa.
Foram utilizados como coleta de dados um questionário, contendo questões
relacionadas a(o): perfil demográfico e acadêmico, quantidade de horas utilizando
smartphone, modo que utiliza o telefone inteligente, finalidade do uso, presença de dor
ou desconforto durante o uso, locais indicativos de dor durante o uso do smartphone
(sendo possível neste item a marcação de mais de uma opção) e presença de dor durante
a execução de outra atividade diária.Resultados: O presente estudo analisou 108
questionários durante o período do estudo, onde a idade dos universitários variou de 18
a 50 anos e estes tinham uma média de idade de 22,20 anos, teve como resultada uma
forte correlação entre a dor versus o tempo de uso (p=0,00). Conclusão: Indicam que a
utilização do smartphone, e consequentemente, a excessiva exposição com a maneira do
uso, ao mesmo, pode ser indicativo das dores no membro superior principalmente na
mão e punho.

CEFALÉIA E ALTERAÇÕES ESTOMATOGNÁTICAS EM PACIENTES APÓS
CRANIOTOMIA: ESTUDO CLÍNICO E ALGOMÉTRICO
Autores
Brisa Alves de Melo; Tainara dos Santos Bomfim; Pábula Thais Rodrigues de Lima
Tôrres; Carlos Michell Tôrres Santos; Carlos Umberto Pereira; Leonardo Yung dos
Santos Maciel
Afiliação
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Introdução: As craniotomias pteronais são técnicas de dissecção e reinserção do
músculo temporal, afetando a Articulação temporomandibular. Objetivos: Avaliar
clinicamente o sistema estomatognático em pacientes submetidos a craniotomia
pterional e a incidência e impacto da cefaleia na vida dessas pessoas. Métodos: Estudo
clínico quantitativo realizado de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de
2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), CAAE: 62911516.9.0000.5371, onde um
total de 15 pacientes foram submetidos a craniotomia pterional e tiveram sua disfunção
temporomandibular (DTM) avaliada através dos critérios de diagnósticos de pesquisa
em DTM, foi realizada a mensuração do limiar de dor à pressão dos músculos
mastigatórios, com aplicação da versão brasileira do questionário McGill e teste de
impacto de cefaleia versão 6 no pré-operatório de 60, 120 e 180 dias após a cirurgia. A
análise estatística foi realizada através do teste do qui-quadrado, ANOVA para medidas
repetidas, seguida pelo pós-teste de Dunnet ou teste de Friedman seguido do pós-teste
de Dunn de acordo com a necessidade. Resultados: O presente estudo demonstrou que,
apesar da boa recuperação pós-operatória, a maioria dos indivíduos submetidos a
craniotomia pterional teve a abertura da boca limitada ao longo da pesquisa. O número
de indivíduos que referiram dor à palpação da articulação temporomandibular aumentou
significativamente aos 60 dias após a cirurgia. Os limiares de dor à pressão para o
músculo temporal anterior reduziu significativamente em 120 dias após a cirurgia e o
impacto da dor de cabeça diminuiu gradualmente durante o estudo. Conclusão:
Pacientes submetidos a craniotomia pterional apresentaram piora na percepção álgica à
palpação no músculo temporal e da articulação temporomandibular com limitação da
abertura da boca. No entanto, a cefaleia mostrou redução gradual do seu impacto na
vida dos entrevistados.

OS EFEITOS DA REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL, EM DECÚBITO
DORSAL, NAS ALGIAS DA COLUNA INESPECÍFICAS: UM ENSAIO CLÍNICO
RANDOMIZADO E CONTROLADO
Autores
Maria Eduarda Ferreira Costa Isabela Franco Cavalcanti Kátia Karina do Monte Silva
Luciana Chaves Santos Ana Paula de Lima Ferreira Maria das Graças Rodrigues de
Araújo
Afiliação
Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco.
INTRODUÇÃO: O Termo algias da coluna é utilizado para designar queixas de
desconforto e dor na coluna vertebral, sendo o fator mecânico-postural, chamado não
específico, responsável pela maioria das queixas. A fim de minimizar o quadro doloroso
existem diversos tratamentos fisioterapêuticos, dentre eles, a Reeducação Postural
Global (RPG), baseado no conceito de cadeias musculares, que preconiza a globalidade
do indivíduo, trabalhando a consciência corporal associada à respiração e decoaptação
articular. OBJETIVOS: Avaliar os efeitos das posturas em decúbito dorsal da RPG em
relação à dor, flexibilidade e postura de indivíduos com lombalgia e/ou cervicalgia
inespecíficas há mais de seis semanas. METODOLOGIA: Ensaio clínico randomizado e
controlado, indivíduos alocados em grupo RPG (GRPG;n=09), submetido a 10 sessões
de RPG, duas vezes por semana durante cinco semanas; e grupo controle (GC;n=09),
não submetido a tratamento. Incluídos na pesquisa: indivíduos de ambos os sexos; 18 a
35 anos; dores há mais de seis semanas na coluna cervical e/ou lombar não específica e
que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A pesquisa foi aprovada
pelo Comitê de Ética, CEP nº 315/09, RBR-78bq5x. Os indivíduos foram avaliados,
antes e após as sessões, quanto à dor (Escala Visual Analógica; EVA), flexibilidade
(índice dedo-chão; IDC) e postura (Software de Avaliação Postural; SAPO). Realizada
análise descritiva, utilizando medidas de tendência central e dispersão (variáveis
quantitativas) e frequências (categóricas), para caracterização amostral; teste
Kolmogorov-Smirnov (normalização da amostra), análise intra-grupos, teste t pareado e
comparativo entre grupos, teste t para amostras independentes, considerado p0,05.
RESULTADOS: Nos dois grupos houve predomínio do gênero feminino e diferença
significativa na variável peso (p=0,03). No GRPG, escores da EVA e distâncias do IDC
diminuíram significativamente (p0,05) em relação à dor, flexibilidade e postura.
CONCLUSÃO: A Reeducação Postural Global apresentou efeitos positivos em relação
à dor, à flexibilidade de pacientes com lombalgia e/ou cervicalgia inespecíficas há mais
de seis semanas, e não apresentou efeito significativo sobre postura.
Palavras-chave: Lombalgia, Cervicalgia, Flexibilidade, Postura, Reeducação Postural
Global.

INFLUÊNCIA DOS FATORES PESSOAIS NA OSTEOARTRITE DE JOELHO
Autores
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Introdução: A osteoartrite (OA) de joelho é uma doença crônica e progressiva. É
necessário identificar a influência dos fatores pessoais nesta disfunção para determinar
uma intervenção terapêutica adequada. Objetivos: Verificar diferenças clínicas e
funcionais em pacientes de OA de joelho com alto ou baixo comprometimento dos
fatores pessoais. Métodos: Estudo prospectivo e quantitativo realizado no Laboratório
de Análise do Movimento Humano de janeiro a dezembro de 2016. Foi aprovado no
Comitê de Ética (parecer 1.000.404). Do total de 62 pacientes, foram selecionados 22
com baixa pontuação e 22 com alta pontuação de fatores pessoais (FP), os quais
compreendem a média das categorias de aspectos sociais, emocionais e saúde mental do
36-Item Short Form Survey (SF-36). Foi utilizado o teste t-independente para comparar
as médias dos pacientes com maiores e menores pontuações (percentil 33% e 66%). Foi
analisado os dados antropométricos, Escala Visual Analógica(EVA), tempo da dor,
testes Sentar-Levantar (TSL) e Timed Up and Go (TUG), Índice algofuncional de
Lequesne e as categorias do Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS).
Para análise estatística, foi utilizado o SPSS 20.0. Resultados: Os pacientes com piores
FP são 90,90% do sexo feminino com média de idade 63,22±8,60 anos, peso de
75,73±14,24 kg, altura de 1,56±0,07m e IMC de 30,08±4,47 kg/m2, tempo de dor em
média de 99,09±117,63 meses, EVA 5,68±2,83 e dor bilateral (77,27%). Apresentam
média 5,04±2,41 para TSL, 15,94±4,21 para TUG, 12,79±2,77 para Lequesne,
48,86±20,42 sintomas, 46,79±15,66 para atividades de vida diária e 13,18±12,30 para
atividades desportivas e de lazer do KOOS. Enquanto que os pacientes com melhores
FP são 68,18% do sexo feminino com média de idade 62,54±9,59 anos, peso de
76,86±11,14 kg, altura de 1,61±0,09m e IMC de 29,77±5,17 kg/m2, tempo de dor em
média de 103,45±130,75 meses, EVA 4,81±3,12 e dor bilateral (77,27%). Apresentam
média 6,95±2,29 para TSL, 12,37±1,78 para TUG, 9,68±4,22 para Lesquene,
63,96±15,46 para sintomas, 58,89±18,44 para atividades de vida diária e 25,68±21,11
para atividades desportivas e de lazer do KOOS. Conclusões: Os pacientes com alto
comprometimento dos fatores pessoais tiveram piores resultados para capacidade
funcional no Lequesne e TSL, sintomas, atividades de vida diária e atividades
desportivas e de lazer, enquanto os pacientes com baixo comprometimento dos fatores
pessoais tiveram melhor resultado para capacidade funcional no TUG.

O TEMPO DE INÍCIO DA FISIOTERAPIA APÓS A MASTECTOMIA
INFLUENCIA NA RECUPERAÇÃO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO, NA
REDUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA DOR?
Autores
Vanessa da Costa Andrade; Fernanda Bispo de Oliveira; Jéssica Mota Santana; Pricila
Lima Santos; Francielly Santos Lima; Mariana Tirolli Rett.
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Introdução: O câncer de mama no Brasil é o mais comum entre as mulheres e o
tratamento cirúrgico é indispensável. A cirurgia pode determinar complicações, como
restrições da amplitude de movimento (ADM), funcionalidade e dor. Objetivos: avaliar
se o tempo de início da fisioterapia após a mastectomia influencia na recuperação da
ADM, na redução e na caracterização da dor. Métodos: Foi realizado um ensaio clinico
não aleatorizado, envolvendo mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde,
submetidas à mastectomia associada à linfadenectomia axilar e com queixa de dor no
membro superior homolateral a cirurgia. Todas as participantes assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido, sendo atendidas as diretrizes da Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Federal Sergipe, conforme o nº CAAE 02201312.2.0000.0058. O estudo
foi composto por três grupos: Grupo A: até 1 mês de pós-operatório (PO); Grupo B:
entre 1 e 4 meses de PO; Grupo C: acima de 4 meses de PO. Foram coletadas
informações pessoais e clínico-cirúrgicas. A ADM foi avaliada através da goniometria,
a intensidade da dor pela Escala Visual Analógica (EVA) e a caracterização da dor pelo
Questionário de Dor McGill (Br-MPQ). A partir do Br-MPQ foram obtidas duas
medidas de escore: o número de palavras escolhidas (NWC) e o índice de dor (PRI). A
avaliação da ADM e a aplicação dos questionários foram realizados na sessão inicial e
na 10ª sessão. Todos os grupos receberam o mesmo protocolo de tratamento, sendo ele
composto por 10 sessões de cinesioterapia, distribuídas em três sessões semanais, com
duração média de 60 minutos cada sessão. Resultados: foram incluídas 114 mulheres. O
Grupo A foi composto por 34 pacientes, o Grupo B por 47 e o Grupo C por 33. Após 10
sessões de cinesioterapia, a ADM aumentou em todos os movimentos de todos os
grupos. A intensidade de dor avaliada pela EVA diminuiu em todos os grupos após o
tratamento. Na caracterização da dor, foi notada uma redução significativa nos escores
de PRI e NWC apenas no Grupo C. Conclusão: O tratamento fisioterapêutico aumentou
a ADM, reduziu a dor e menos palavras foram escolhidas para caracterizar a dor em
todos os grupos, com diferença significativa apenas em alguns aspectos quando
comparados intergrupos.

CORRELAÇÃO
DE
SINTOMAS
OSTEOMUSCULARES
MUSCULOESQUELÉTICOS EM CABELEIREIRAS

E

RISCOS

Autores
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Áreas: Recursos Epidemiologia, Membro Superior
Introdução: A profissional cabeleireira está exposta a variados riscos
musculoesqueléticos devido à demanda e fatores ergonômicos, com isso torna-se mais
suscetível ao desenvolvimento de sintomas osteomusculares.Objetivo: Descrever e
correlacionar os sintomas osteomusculares e riscos musculoesqueléticos de cabeleireiras
da cidade de Aparecida de Goiânia (Goiás). Métodos: Trata-se de um estudo transversal
e analítico, sendo a amostra composta por 30 cabeleireiras com idade igual ou superior a
18 anos e que trabalhavam em salões de beleza da cidade Aparecida de Goiânia (Goiás).
As participantes foram abordadas em seus locais de trabalho e avaliadas por meio do
Roteiro de Avaliação de Riscos Musculoesqueléticos (RARME) e Questionário Nórdico
de Sintomas Osteomusculares (QNSO), que verificam os riscos musculoesqueléticos e
sintomas osteomusculares, respectivamente. Adotou-se um nível de significância de 5%
(p 0,05). Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Salgado de Oliveira, sob o número 089997/2016. Resultados: Pôde-se observar elevada
prevalência dos referidos sintomas nos últimos 12 meses. Foi demonstrado que as
regiões com mais sintomas foram a coluna vertebral, punho/mãos/dedos e
tornozelo/pés/dedos. Houve correlação entre as variáveis peso e Índice de Massa
Corporal (IMC) e os riscos musculoesqueléticos, demonstrando riscos de médio à alto,
segundo a classificação do RARME. Conclusão: Destaca-se a importância de um
ambiente de trabalho adequado e seguro para essas trabalhadoras na realização de suas
atividades diárias, pois este é capaz de influenciar positivamente na saúde das
cabeleireiras e ainda previne a exarcebação dos sintomas osteomusculares e riscos
musculoesqueléticos.
PALAVRAS-CHAVE: cabeleireiras, trabalho, riscos musculoesqueléticos, sintomas
osteomusculares.

FREQUÊNCIA DE LOMBALGIA EM CICLISTAS MOUNTAIN BIKE AMADORES
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Introdução: A utilização da bicicleta tem crescido bastante nos últimos tempos para
lazer, treinamento físico, reabilitação ou prática esportiva. Porém, estudos relatam que
se for utilizada de forma inadequada, pode desenvolver lesões e sintomatologias
osteomusculares dolorosas, como a lombalgia. Objetivo: Verificar a frequência de dor
lombar em ciclistas mountain bike (MTB) amadores. Metodologia: Foi realizado um
estudo descritivo transversal com 12 ciclistas MTB amadores de ambos os sexos, com
idade entre 14 a 50 anos. Estes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e em seguida foram submetidos a um questionário para coleta de dados
pessoais, e pelo questionário de dor de McGill, no qual incorpora uma escala de 78
descritores responsáveis por quantificar a dor, organizado em quatro categorias:
sensorial, afetivo, avaliativo e miscelânea, sendo 20 subcategorias. A pontuação
máxima de dor é 78 e a pontuação mínima é 0, classificado como ausência de dor. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Patos
de Minas sob o parecer 1.943.104. Resultados: Observou-se que 33% dos ciclistas
apresentaram dor lombar, sendo todos do sexo masculino e com idade média de 24,8
anos e mediana de 25 anos. Destes, 25% iniciaram a pratica da modalidade entre 0 a 3
meses, 25% entre 3 a 12 meses e 50% entre 12 a 24 meses; 50% dos ciclistas relataram
que a lombalgia iniciou após começarem a modalidade e os outros 50% antes da pratica
do ciclismo. Considerando as 4 categorias do questionário de McGill, verificou-se uma
frequência de dor de 45% na categoria sensitiva, 22% na afetiva; 22% na avaliativa e
11% na categoria miscelânea; quanto ao somatório dos escores dessas categorias, foi
obtido 9 pontos para sensitivo, 5 pontos para afetivo, 3 pontos avaliativo e 1 ponto
miscelânea. Conclusão: O estudo evidenciou uma frequência baixa de lombalgia em
ciclistas MTB amadores do sexo masculino, sendo que a categoria sensitiva é a mais
frequente entre eles. Acredita-se que fatores como composição corporal, aptidão física,
equipamento inadequado, postura, flexibilidade, entre outros, podem justificar a
presença de dor, ficando evidentes a importância da prevenção e promoção da saúde
destes praticantes.
Palavras chave: Ciclistas. Lombalgia. Postura.

APLICAÇÃO DA FOTOTERAPIA COM DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED) E
DA CRIOIMERSÃO DURANTE O INTERVALO DE EXERCÍCIO EM RATOS
WISTAR
Autores
Vanessa Batista da Costa Santos ; Solange de Paula Ramos; Vinícius Flávio Milanez;
Julio Cesar Correa Molina; Ivan Frederico Lupiano Dias; Fábio Yuzo Nakamura
Afiliação
Universidade Estadual de Londrina
Introdução: Métodos de recuperação podem ser aplicados durante os intervalos de jogo
em modalidades coletivas, para reduzir o estresse fisiológico provocado por cada tempo
de partida e impedir a queda do rendimento. Objetivo: testar os efeitos anti-inflamatório
e ergogênicos da recuperação passiva (RP), crioterapia (Crio) e LEDterapia (LED) entre
duas séries de exercícios. Métodos: Foi realizado um estudo experimental, utilizando 51
ratos Wistar machos, divididos em sete grupos e dois estudos. O grupo controle (CO)
não foi submetido ao exercício físico. O primeiro estudo foi para a avaliação dos danos
musculares e processos inflamatórios, sendo utilizados três grupos, submetidos a 45
minutos de natação, com um intervalo de 25 minutos no qual foram aplicados os
métodos de recuperação, seguindo de um novo teste de 45 minutos de exercício. O
segundo estudo foi para avaliação do desempenho, onde foram utilizados outros três
grupos, submetidos ao mesmo protocolo anterior, porém após os métodos de
recuperação foi realizado um teste de natação até a exaustão (registrado em minutos).
Durante os intervalos, os ratos foram mantidos em repouso (RP), imersos em água fria
(10 minutos, 10°C) ou receberam LEDterapia (940nm, 4J/cm²) no músculo
gastrocnêmio. Amostras sanguíneas foram coletadas e os músculos sóleo foram
submetidos a avaliação histológica. O experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Experimentação Animal. Resultados: Ocorreu leucocitose apenas nos grupos RP e
Crio, quando comparados com os animais CO. Os neutrófilos aumentaram em todos os
grupos. Os níveis de creatina quinase aumentaram significativamente apenas no grupo
Crio. O grupo RP apresentou alta freqüência de necrose, enquanto a LEDterapia
diminuiu significativamente a morte celular. Menor quantidade de áreas de células
inflamatórias foram observadas no grupo LED, comparado com os grupos RP e Crio.
Os grupos Crio e LED obtiveram melhores desempenho no teste de exaustão, realizando
a natação por mais tempo do que os animais da RP. Conclusão: a LEDterapia e a
crioterapia podem melhorar o desempenho, no entanto, a LEDterapia foi mais eficiente
na prevenção da inflamação e dano muscular.

LOMBALGIA E A INCAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS
Autores
*Rafaella de Souza Pereira Rodrigues; **Lilian Regiani Merini; ***Ingred Merllin
Batista de Souza; ****Amélia Pasqual Marques
Afiliação
*Acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas - UFAM
**Fisioterapeuta, Docente do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal do
Amazonas - UFAM ***Fisioterapeuta, Pós-graduanda do Programa Ciências da
Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP
****Fisioterapeuta, Livre-docente do curso da Fisioterapia da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo - FMUSP UFAM - UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAZONAS
INTRODUÇÃO: A dor lombar é uma das questões de saúde pública mais discutidas
atualmente e pesquisas buscam compreender o manejo desta condição. Em idosos, essa
sintomatologia é relatada com maior frequência, no entanto, sua relação com a
incapacidade funcional é pouco discutida. OBJETIVOS: Avaliar a incapacidade
funcional em idosos acometidos por dor lombar. METODOLOGIA: Este projeto foi
realizado
com
aprovação
do
Comitê
de
Ética
sob
o
CAAE:
56709716.5.1001.0065.Trata-se de um estudo transversal, com indivíduos com 60 anos
ou mais, ambos os sexos. Foram coletadas informações referentes à incapacidade
funcional com o Questionário Roland Morris, composto por 24 afirmativas e calculado
em escore de 0 a 24 pontos, sendo as respostas possíveis: 0 (não) e 1 (sim).
RESULTADOS: 375 idosos foram investigados e 43,2% (n=162) apresentaram
pontuação de 14 a 24 pontos, 32% (n=120) idosos apresentaram entre 7 a 13 pontos e
24,8 (n=93) apresentaram pontuação de 0 a 6 pontos, encontrou-se a média (11.7±6.3).
CONCLUSÃO: Com base nos resultados, podem ser construídas diversas estratégias
preventivas para lombalgia em estabelecimentos de saúde, assim como encorajar
mudanças nos cuidados diários, profissionais e pessoais relacionados à saúde da
população idosa.

PALAVRAS-CHAVE: incapacidade funcional; dor lombar; idoso; estudo transversal

PREVALÊNCIA DE LESÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRATICANTES
DE SALTOS ORNAMENTAIS
Autores
Bruna de Melo Santana Pedro Ivo de Almeida
Afiliação
UniCEUB
Introdução: Os saltos ornamentais existem há quase dois séculos e os avanços
tecnológicos proporcionaram saltos mais seguros e cada vez mais complicados. A
prática dos saltos ornamentais exige muito treino e repetições, constituindo risco para a
ocorrência de lesões e quanto antes forem identificados os fatores que as causam, mais
rapidamente poderão ser tomadas medidas apropriadas de intervenção. Objetivos: O
objetivo do estudo foi verificar os segmentos mais afetados e as principais lesões que
acometem crianças e adolescentes que praticam saltos ornamentais. Métodos: Foi
realizado um estudo do tipo descritivo, quantitativo, por meio da aplicação de um
questionário de lesões à crianças e adolescentes que treinam no Centro de Excelência
em Saltos Ornamentais-DF. A pesquisa foi encaminhada e aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa (n° 52871816.0.0000.0023). Os resultados obtidos foram analisados
sob forma de frequências e percentuais. Resultados: Fizeram parte do estudo dezessete
atletas com média de idade de 11,5 anos. O tempo de prática do esporte foi de 2,8 anos,
nas modalidades plataforma e trampolim. Os atletas treinavam 6 dias por semana por 4
horas/dia. Os segmentos acometidos foram joelho, perna, punho e mão, tornozelo e pé,
ombro e lombar. Os tipos de lesões identificadas foram tendinopatia, contusão, dor
muscular e/ou articular, corte, luxação, entorse e fratura. Conclusão: Com o presente
estudo concluiu-se que desde o início da prática esportiva os atletas já começam a
apresentar lesões significativas. Crianças e adolescentes que praticam saltos
ornamentais apresentaram como segmento corporal mais afetado o joelho e tendinopatia
como o tipo de lesão mais frequente.

COMPARAÇÃO DA PRESSÃO PODAL E DA CINEMÁTICA ARTICULAR DO
MEMBRO INFERIOR ENTRE CORREDORES DE LONGAS DISTÂNCIAS COM E
SEM A SÍNDROME DA BANDA ILIOTIBIAL
Autores
Mariana Calado Capitó; Anderson Brasil Xavier; Tiago Camillo Veras; Larissa
Coutinho de Lucena; Maria das Graças Rodrigues de Araújo; Ana Paula de Lima
Ferreira
Afiliação
Universidade Federal de Pernambuco
INTRODUÇÃO: A Síndrome da Banda Iliotibial (SBIT) é relatada como a segunda
maior causa de lesão em corredores. Apesar de inúmeros estudos terem analisado a
patobiomecânica da SBIT, existem lacunas sobre a implicância dessa Síndrome na
estabilização articular dos membros inferiores (MMII). OBJETIVO: Comparar as
alterações das pressões podais e da cinemática articular dos MMII entre corredores de
longas distâncias com e sem a SBIT. MÉTODOS: Estudo observacional analítico, de
caráter transversal com 32 corredores (22 homens e 10 mulheres) divididos em dois
grupos: com SBIT - Grupo Experimental (GE=17) e sem SBIT – Grupo Controle
(GC=15). Os participantes selecionados foram: homens e mulheres entre 18 e 65 anos;
praticantes de corrida no mínimo 12 meses e volume de treino de no mínimo 15
quilômetros, semanalmente. Os instrumentos utilizados foram: questionário semiestruturado (variáveis demográficas e clínicas), esteira baropodométrica (pressão podal)
e um sistema de análise de movimento bidimensional (cinemática articular do membro
inferior). A análise cinemática da corrida foi realizada numa esteira elétrica, na
velocidade de 8 km/h. Os dados baropodométricos e cinemáticos apresentados são
referentes: GE (membro inferior com SBIT) e GC (membro inferior dominante). A
normalidade dos dados foi verificada por meio do teste Shapiro-Wilks. Para comparação
das variáveis baropodométricas e cinemáticas intergrupos foram utilizados o teste de
Mann-Whitney e o teste t de Student para amostras independentes, tendo sido adotada
significância de 5%. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o
número de Parecer 2.005.880. RESULTADOS: Na amostra total, a idade média foi de
41,09,23 anos e 68,7% eram homens. Não foram observadas diferenças significativas
intergrupos para as variáveis: pressão podal dos MMII (p>0,546), flexão do joelho
(p=0,650) e queda da pelve (p=0,669). Houve diferença significativa no valgo dinâmico
do joelho [p<0,05] 0,0001; IC 95% (-41,26 a -25,99)], onde os valores encontrados no
GC (-1,56 ±12,67) e no GE (32,07±5,86). CONCLUSÃO: Corredores com SBIT
apresentaram aumento do valgo dinâmico, porém não foi observado alterações quanto
as pressões podais. A implicação clínica desses achados sugerem que a intervenção
fisioterapêutica inclua exercícios terapêuticos e educativos cuja a finalidade seja reduzir
o valgo dinâmico de joelho durante o gesto desportivo.
Palavras-chave: Corrida, Síndrome da Banda Iliotibial, Cinemática.

AVALIAÇÃO BAROPODOMÉTRICA ESTÁTICA E SUA RELAÇÃO COM O
EQUILÍBRIO, A ATIVIDADE FÍSICA E MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE
IDOSOS DA COMUNIDADE
Autores
Camilla Monteiro Alves1; Rayne Ramos Fagundes2; Lorena de Sousa Ribeiro2;
Giovanna Ângela Leonel Oliveira2; Priscila Valverde de Oliveira Vitorino1; Naraiana
de Oliveira Tavares2
Afiliação
1 Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Mestrado em Atenção à Saúde 2
Universidade Federal de Goiás
Introdução:O envelhecimento e a insuficiente atenção aos pés reforça a necessidade de
conhecer as relações destes com as condições de saúde dos idosos.Objetivo: Verificar a
relação entre as variáveis da análise estática da baropodometria com o equilíbrio,o
tempo de atividade física semanal e as medidas antropométricas de idosos da
comunidade. Método: Estudo transversal descritivo realizado com idosos de 3
instituições.Foram coletados dados de caracterização geral e aplicado a avaliação
estática da Baropodometria,o índice de arco para classificar os tipos de pé,o Timed Up
and Go(TUG),a Escala de Berg,a avaliação do tempo de atividade física semanal e
medidas antropométricas.Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da PUC
Goiás,parecer nº 942.049 em 29 de janeiro de 2015. Resultados:84 idosos,88,1% do
sexo feminino,63,1% sem companheiro,60,8% com escolaridade acima do nível
médio.A circunferência média da panturrilha foi de 36,1±3,3cm e 95,1% não tinham
perda muscular.IMC médio de 26,8±3,7Kg/m² e 47,5% eram obesos.A média do tempo
de atividade física moderada na semana foi de 173,0±140,4 minutos e da atividade
física intensa foi de 134,8±67,5, sendo 61,3% ativos.O escore médio da Escala de Berg
foi de 53,3±6,7 pontos e apenas 2,7% tiveram risco de quedas.O tempo médio do TUG
foi de 8,8±2,6 segundos,sendo que 98,7% realizou o teste em menos de 20
segundos.Foram avaliados 168 pés,com predomínio no pé esquerdo (84,5%) e no pé
direito (79,8%) de pés neutros.Houve maior descarga de peso no pé esquerdo
(50,9±5,4%) e em região de retropé (52,5±7,1%) de ambos os lados.Houve uma maior
oscilação ântero-posterior do centro de gravidade corporal (47,0 IQ 43,5-52,0).Houve
correlação positiva entre as pressões plantares direita (r=0,3887 e p=0,0004) e esquerda
(r=0,2301 e p=0,0401) com o IMC.Houve correlação positiva entre o tempo de
atividade física moderada e o equilíbrio (Escala de Berg) (r=0,2773 e
p=0,0231).Conclusão:Os idosos eram em sua maioria obesos, ativos e apresentaram
bom equilíbrio.Houve correlação positiva entre a pressão plantar e o IMC.Não houve
correlação entre a oscilação do centro de gravidade corporal com o IMC,o escore da
Escala de Berg e o tempo de realização do TUG.Houve correlação positiva entre o
tempo de atividade física moderada com o equilíbrio.Não houve correlação entre os
valores da atividade física moderada e intensa com o índice de arco,com a
circunferência da panturrilha e o TUG.
Palavras-chave: Idoso; Pé; Atividade motora; Equilíbrio
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Autores
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Afiliação
Universidade Salgado de Oliveira - Juiz de Fora
Introdução: a dor lombar é caracterizada como um grande problema da saúde pública,
por possuir um alto grau de incidência na população e ser um dos principais motivos de
internações e consultas médicas. Na maioria dos casos ela é de etiologia multifatorial,
apresentando quadro de dor variado, que em muitos casos leva a incapacidade ou até
mesmo a invalidez. Objetivo: o objetivo deste estudo é evidenciar os métodos, técnicas
e exercícios utilizados na fisioterapia como recursos para tratar as causas das dores
lombares. Metodologia: trata-se de uma revisão sistemática, onde foram analisados 11
artigos que demostraram relevância para o estudo e deram ênfase às analises dos
tratamentos usados na fisioterapia para as desordens lombares. Resultados: alguns
estudos propõem as seguintes condutas: interrupção de longos períodos sentados,
adequação do mobiliário, realizações de exercícios e técnicas de mobilização como o
método Mackenzie. Neste caso é proposto exercícios para a resistência muscular,
propriocepção e reeducação postural. Tais exercícios são utilizados para diminuir os
efeitos negativos acarretados por uma postura inadequada. Encontrou-se resultados
positivos no estudo de alongamento muscular para lombalgia, onde se obteve redução
da dor, da incapacidade funcional e ganho de flexibilidade global por meio do método
Godelieve Denys-Struyf. Nesse estudo aplicou-se a sequência: alongamento dos
músculos do quadril; flexores e rotadores internos do quadril; adutores do quadril;
extensores do quadril, joelho e perna. Outro estudo relatou que exercícios específicos
para a musculatura profunda do tronco, realizando contração do multífido e transverso
do abdômen, causaram benefícios na diminuição da incapacidade, dor e recorrência
após um quadro de dor aguda. Em alguns casos para se obter melhora da funcionalidade
e diminuição da dor lombar se realizou terapia comportamental, envolvendo técnicas de
adaptação, aceitação, treinamento social, cognitivo e relaxamento. Conclusão: os
exercícios de alongamento foram efetivos para a redução do quadro álgico, da
incapacidade funcional e flexibilidade global, porém não obteve eficácia para melhorar
a capacidade de contração do músculo transverso do abdômen. Pode-se determinar que
os exercícios terapêuticos diminuem o quadro álgico e contribuem para melhora da
incapacidade funcional dos pacientes com dor lombar. Serão necessários estudos futuros
para identificar o tipo de exercício mais adequado para cada paciente.

RELAÇÃO ENTRE POSTURA SENTADA E DOR NAS COSTAS EM ALUNOS DO
CURSO DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECAMPOS LAGARTO
Autores
Júlia Guimarães Reis da Costa Raquel da Conceição Andrade
Afiliação
Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de Sergipe (UFS)/ Campus Lagarto
Introdução: A postura sentada promove alterações na coluna vertebral. Quando o
indivíduo está sentado de forma adequada há um aumento em torno de 40% na pressão
dos discos intervertebrais e de 90%, quando mantida a posição inadequada. As
consequências são desequilíbrio entre músculos extensores e flexores do tronco,
aumento da tensão muscular e dor nas costas. Objetivo: Avaliar a prevalência de dor nas
costas e do uso da postura na posição sentada, além da associação entre as duas
variáveis em alunos do curso de Fisioterapia. Medotologia: Trata-se de uma pesquisa de
caráter transversal, descritiva e quantitativa que foi realizada com 108 alunos do curso
de Fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe (UFS)- Campus Lagarto, do
segundo ao quinto ciclo. Para a coleta dos dados foram utilizados os itens 11 e 18 do
questionário Back Pain and Body Posture Evaluation Instrument (BackPEI),
relacionados à posição sentada para utilizar o computador e dor nas costas nos últimos
três meses, respectivamente. Os dados foram analisados no SPSS 16.0, a partir de
estatística descritiva e do Coeficiente de Contigência (C) (=0,05). O trabalho foi
aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de Sergipe (CAAE
46779615.6.0000.5546). Resultados: A média de idade dos alunos foi 21,93±6,16 anos,
peso 60,16±14,32 Kg e estatura 1,63±0,07 m. Foi observado que 80,55% dos alunos
apresentaram dor nas costas, 12,04% não e 7,41 % não souberam responder. Quanto a
postura sentada ao utilizar o computador, 88,89% apresentaram hábitos inadequados,
8,33% adequados e 2,78% outro modo/não souberam. Houve associação entre dor nas
costas e postura inadequada para utilizar o computador (C=0,357, p<0,01) Conclusão:
Tanto a dor nas costas quanto a postura sentada inadequada para utilizar o computador
foram prevalentes. A dor nas costas pode estar associada à hábitos posturais
inadequados, o que reforça a importância de medidas preventivas como educação em
saúde.

ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA DA COMPARAÇÃO ENTRE A MOBILIZAÇÃO
ARTICULAR E A FOTOBIOMODULAÇÃO DO LASER EM INDIVÍDUOS COM
DOR LOMBAR NÃO ESPECÍFICA: DADOS PRELIMINARES
Autores
Ketlyn Germann Hendler ¹, Maielen Teixeira Gonçalves¹, Tayane Cristina Rigon
Furtado¹, Morgana Cardoso Alves,2, Heloyse Uliam Kuriki³, Rafael Inácio Barbosa³,
Alexandre Marcio Marcolino³.
Afiliação
1 - Discente da Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC, Campus Araranguá, SC ,
2 - Aluna do Programa de Pós Graduação em Ciências da Reabilitação - UFSC, Campus
Araranguá, SC , 3 - Professor do Programa de Pós Graduação em Ciências da
Reabilitação - UFSC, Campus Araranguá, SC
Introdução. A dor lombar é uma disfunção com causas multifatoriais de alta
prevalência.Objetivos: Verificar o efeito da fotobiomodulação Laser e da mobilização
articular em indivíduos com dor lombar não específica. Metodologia. Trata-se de um
estudo prospectivo longitudinal, onde foram avaliados 8 indivíduos maiores de 18 anos,
de ambos os sexos, sintomáticos para dor lombar. Todos os voluntários assinaram o
Termo de Consentimento aprovado pelo CEP (nº 1.041.755). Os indivíduos foram
divididos aleatoriamente em dois grupos. Grupo 1–Laser, no qual os pacientes foram
submetidos à irradiação do laser 660nm, utilizando fluência de 7,5J/cm2, potência de
30mW, tempo de aplicação 2 minutos em cada ponto e energia total 3,6J por ponto,
pontual com contato em 5 pontos bilaterais ao forame intervertebral lombares e o Grupo
2–Terapia Manual (TM)/Mobilização, foi realizada a técnica de mobilização articular na
vértebra de maior queixa, observada na avaliação da coluna lombar, em 3 séries de 30s
ou 60s, de acordo com o grau de mobilização realizado. Ambos os grupos realizavam
um programa de exercícios para os músculos do CORE começando por 8 repetições e
evoluindo para 10 repetições na terceira semana. Antes e após o tratamento que teve
duração de 8 semanas, duas vezes por semana com duração de 50-60 minutos, todos os
pacientes foram avaliados, através da eletromiografia (EMG) durante o teste de
Sorensen. Resultados. Os dados foram analisados através do método t-studant,
comparando os músculos multífidos lombares (ML) e Transverso do abdômen/Oblíquo
interno (Tra/OI), pré e pós intervenção. O grupo Laser apresentou uma tendência a
aumentar a ativação muscular, porém sem diferença estatística. Já a frequência mediana
(Fmed-Hz), apresentou uma tendência a diminuir a taxa de disparo, sendo que os
músculos ML direito não teve alteração e o OI direito mostrou diferença pré e pós
(p<0,01) O grupo TM, teve como resultado uma tendência a aumentar a ativação
muscular, porém sem diferença estatística. Porém, a Fmed (Hz) demonstrou uma
tendência a diminuir a taxa de disparo dos músculos Ol, com diferença estatística entre
o OI esquerdo (p<0,01) Não houve alteração nos ML. Conclusão. Com os dados
preliminares, observamos que ambos os grupos apresentaram resultados semelhantes, o
aumento da ativação muscular e na diminuição da taxa de disparo de unidades motoras.

Assim, há necessidade de aumentar o número de sujeitos para melhor observar as
variáveis observadas neste estudo.

PADRONIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE MASSAGEM POR MEIO
DE UMA ESCALA DE INTENSIDADE
Autores
Rafael Moreira de Castro Pereira Perez Espinoza1, Nilton Mantovani Júnior2, Malu dos
Santos Siqueira2, Larissa Rodrigues Souto2, Carlos Marcelo Pastre3, Franciele
Marques Vanderlei3
Afiliação
1 Graduação em Fisioterapia, Universidade Estadual Paulista – FCT/UNESP, Presidente
Prudente, São Paulo, Brasil , 2 Pós-graduação em Fisioterapia, Universidade Estadual
Paulista – FCT/UNESP, Presidente Prudente, São Paulo, Brasil, 3 Departamento de
Fisioterapia, Universidade Estadual Paulista – FCT/UNESP, Presidente Prudente, São
Paulo, Brasil
Introdução: A recuperação pós-exercício torna-se essencial nos programas de
treinamento e reabilitação visando a recuperação das funções corporais ao seu estado
basal. Dentre as técnicas mais utilizadas, a massagem tem se mostrado presente em 45%
do tempo dos fisioterapeutas em campo. Seus efeitos esperados incluem o aumento do
fluxo sanguíneo e linfático que favorecem a eliminação de catabólitos, alívio da dor,
diminuição da tensão e espasmo muscular, melhora da flexibilidade e amplitude de
movimento. Entretanto, alguns estudos têm demonstrado resultados divergentes em
diversos desfechos, o que pode ser atribuído à diversificação da forma de aplicação,
levando às respostas fisiológicas potencialmente diferentes. Objetivo: Padronizar a
aplicação da técnica de massagem realizada por fisioterapeutas por meio de uma escala
de pressão com três diferentes intensidades. Métodos: Trata-se de um ensaio clínico
aprovado previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE:
60883216.9.0000.5402-1). O estudo foi composto por 18 participantes do sexo
masculino submetidos à aplicação da massagem. Anteriormente a aplicação, cinco
fisioterapeutas foram treinados com relação à intensidade e ritmo da técnica por um
profissional experiente na área. Foram utilizadas três intensidades da técnica: superficial
(mobilização da pele), moderada (mobilização do tecido muscular com força moderada)
e profunda (mobilização do tecido muscular com uma pressão maior, porém sem causar
qualquer tipo de desconforto). Para a coleta de dados, inicialmente foi explicado aos
participantes as intensidades e apresentada a escala. Os participantes receberam todas as
intensidades de massagens dos fisioterapeutas de forma aleatória, e em seguida
deveriam indicar quais as intensidades acreditavam ter sido realizadas. As massagens
foram realizadas com intervalo de três minutos. Para análise estatística foi utilizado o
teste de Correlação de Pearson entre os dados relatados pelos participantes e a
intensidade de massagem aplicada. Resultados: Para a correlação geral considerando
todas as técnicas aplicadas pelos fisioterapeutas e seus respectivos relatos, foi observado
r-valor=0,9436 (near perfect). Conclusão: A técnica aplicada por meio da escala
proposta pode ser considerada com alto valor de correlação, apresentando assim, uma
boa padronização de aplicação, o que acredita ser essencial no meio científico.
Palavras-chave: massagem, recuperação da função fisiológica, fisioterapia

DESENVOLVIMENTO DE CALCANHEIRA BAROPODOMÉTRICA
INTERFACE PORTÁTIL POR COMUNICAÇÃO WI-FI
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Autores
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INTRODUÇÃO: O pé é considerado o tampão terminal e inicial para alterações
posturais descendentes e ascendentes respectivamente, sendo muitas vezes o mecanismo
corporal causador de inúmeras lesões. Para prevenir estas afecções se faz necessário o
desenvolvimento de equipamentos de baixo custo para maior utilização por parte dos
profissionais
fisioterapeutas.
OBJETIVO:
Confeccionar
uma
calcanheira
baropodométrica de custo acessível adaptada para o retropé. METODOLOGIA: O
presente estudo trata-se de uma pesquisa ação, intervencionista, aplicada em campo e
com abordagem qualiquantitativa, sendo construída em 6 etapas. A 1ª- apreciação de
produtos existentes; 2ª- Escolha do sensor; 3ª-Escolha da tecnologia de comunicação;
4ª-Implementação de programação do microcontrolador; 5ª-Estruturação do protótipo
piloto; 6ª etapa: Análise por correlação com plataforma de baropodometria (footwork –
infortique). RESULTADOS: Diante da metododologia supracitada foi adotada uma
calcanheira com medida padrão 37 de acordo com média nacional feminina, sendo esta
composta por 3 sensores resistivos (Adafruit) com distâncias equivalentes. Para a
comunicação foi utilizado um módulo ESP8266(módulo Wi-Fi) e o microcontrolador
Arduino. A seguir mostra-se que os números obtidos a partir de uma experiência
medindo das duas maneiras diferentes obtiveram proporções equivalentes quanto à
disparidade da pressão do lado esquerdo versus a do lado direito. Com o aparelho de
baropodometria foi detectado por meio de três medições em (kgf/cm²), posteriormente
tiradas as médias de cada um dos pontos analisados com valores de: 0,52 para a
esquerda, 0,57 para o centro e 0,37 para a direita. Isso significa que na média a pressão
do lado esquerdo equivale a aproximadamente 140% da pressão no lado direito do pé.
Com a calcanheira, devido à menor quantidade de sensores e à maior área de exposição
no sensor do centro, seu valor médio é naturalmente maior, porém a proporção entre os
lados opostos do pé se mantêm: Aproximando a área dos sensores para 1,76cm², foram
obtidas as medições (em kgf/cm²): 0,44 (Esquerda), 1,57 (Centro) e 0,29 (Direita). Isso
equivale a aproximadamente 150% de pressão no lado esquerdo em relação ao valor no
lado direito.CONCLUSÃO: Diante das etapas propostas de desenvolvimento do
produto foi possível verificar a efetividade com base em baixo custo, eficiência de
captação e universalidade de uso.
Palavras Chaves: Pé, Fisioterapia, Tecnologia.

O MÉTODO PILATES É MAIS EFICAZ DO QUE FISIOTERAPIA
CONVENCIONAL NO TRATAMENTO DE DOR LOMBAR CRÔNICA NÃO
ESPECÍFICA? ENSAIO CONTROLADO ALEATORIZADO
Autores
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Introdução: O método Pilates tem sido muito utilizado por fisioterapeutas no tratamento
de pacientes com dor lombar crônica não específica. Porém as revisões sistemáticas
sobre o método no tratamento da dor lombar crônica não específica são divergentes e
sugerem que mais estudos sejam realizados para comparar a eficácia do método Pilates
com exercícios convencionais. Objetivo: Comparar os efeitos do Mat Pilates com
exercícios convencionais utilizados na fisioterapia. Métodos: Este é um ensaio
controlado aleatorizado de dois braços duplo cego. Trinta pacientes com dor lombar
crônica não específica foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: Grupo Mat
Pilates (n=15) e Grupo Fisioterapia Convencional (n=15). Os pacientes de ambos os
grupos realizaram dez sessões de exercícios durante cinco semanas. O Grupo Mat
Pilates realizou exercícios baseados no método Pilates e o Grupo Fisioterapia
Convencional realizou exercícios convencionais da fisioterapia. Os desfechos primários
foram intensidade da dor e incapacidade. Os desfechos secundários foram efeito global
percebido, incapacidade específica do paciente e cinesiofobia. Um avaliador cego
avaliou os desfechos na linha de base e cinco semanas após a aleatorização. Resultados:
Após cinco semanas não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes
para nenhum dos desfechos analisados entre os grupos. Conclusão: O método Mat
Pilates realizado no solo não foi superior aos exercícios convencionais utilizados em
fisioterapia.

EFEITOS DO MÉTODO PILATES SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL DE
UNIVERSITÁRIAS SEDENTÁRIAS
Autores
1 Ester Miriã Gomes da Silva 2 Fábio Luiz Mendonça Martins
Afiliação
1 Acadêmica do curso de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde
da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM , 2 Docente do
curso de Fisioterapia da UFVJM
Introdução: O sobrepeso está entre as principais afecções da população humana, cujo
prospecto indica números ainda maiores de incidência e prevalência deste, visto os
hábitos de vida pautados no sedentarismo e numa ingesta hipercalórica. Desta forma, há
uma busca constante por ferramentas que levem a perda de peso de forma agradável,
agregando ainda, melhor qualidade de vida. O método Pilates consiste em exercícios de
baixo impacto e seus benefícios quanto à flexibilidade e postura já são claros, no
entanto, seu efeito sobre o emagrecimento ainda carece maiores estudos. Objetivo:
Determinar o impacto do Pilates, na composição corporal. Metodologia: Trata-se de um
Ensaio Clínico Randomizado, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Certificado
de Apresentação para Apreciação Ética – CAAE: 57297816.60000.5108,
Parecer:1.625.374). A amostra inicial foi composta por 84 universitárias sedentárias, de
20 a 33 anos, que foram aleatoriamente distribuídas em grupo controle e intervenção. O
estudo teve duração de 8 semanas, durante as quais, o grupo intervenção recebeu 16
sessões de Pilates, o grupo controle as obteve logo após este período. Ao Final do
projeto, permaneceram nos grupos controle e intervenção, 22 e 38 voluntárias,
respectivamente. Todas as voluntárias foram avaliadas antes e após o período de
intervenção, nos seguintes aspectos: massa corporal por meio do equipamento “DEXA”,
aptidão cardiorrespiratória ao exercício através do “shuttle walk test” e qualidade de
vida, para o qual foi usado o “SF-36”. Resultados: Apesar da maioria das voluntárias do
grupo intervenção terem perdido massa gorda, esta perda foi pequena (1,3% em média)
e não foi estatisticamente significativa (p=0,468). Por outro lado, o grupo intervenção
mostrou melhora na aptidão cardiorrespiratória (p=0,00002) e na qualidade de vida
(p=0,00133). Já o grupo controle, em média ganhou massa gorda (0,87%), mas também
não houve diferença estatisticamente significativa comparando-se o antes e depois
quanto à composição corporal (p=0,555), capacidade cardiorrespiratória (p=0,513) e
qualidade de vida (p=0,547). Conclusão: O Método Pilates melhorou a aptidão
cardiorrespiratória ao exercício e a qualidade de vida. Quanto a perda de adiposidades,
são necessários outros estudos a fim de verificar esta relação, visto que, em média, as
voluntárias que praticaram Pilates apresentaram redução nos percentuais de gordura,
embora não tenha sido estatisticamente significante.

RESULTADOS DA APLICAÇÃO DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS
RESISTIDOS E SENSÓRIO MOTORES EM PACIENTES COM SÍNDROME DA
DOR PATELOFEMORAL
Autores
Marcos Vinícius Boitrago ; Nayara Mello Marcio Oliveira
Afiliação
Acadêmico do curso de fisioterapia do Centro Universitário de Brasília UniCEUB.
INTRODUÇÃO: A síndrome da dor patelofemoral (SDPF) é definida como a queixa
dolorosa na região anterior do joelho, se tornando uma das lesões mais comuns na
prática clínica ortopédica, com maior prevalência em mulheres. Trata-se de uma lesão
multifatorial, que pode estar relacionada à deficiência no controle neuromuscular do
tronco, pelve e membros inferiores durante atividades funcionais. Diante do exposto, o
objetivo do presente trabalho foi verificar os resultados da aplicação de um programa de
exercícios resistidos e sensório motores para o tratamento de pacientes com diagnóstico
de SDPF. MATERIAL E MÉTODOS: Foram submetidas a 6 semanas de um programa
de exercícios resistidos e sensório motores para os músculos do tronco, abdutores e
rotadores laterais de quadril e extensores de joelho, 4 pacientes do gênero feminino,
praticantes de atividade física, com a média de idade 26,4 ± 5,4, estatura 166 ± 4,40 e
peso 51,5 ± 5,4. As sessões foram realizadas três vezes semana (n=18) e tinham por
objetivo a melhora da força muscular, resposta neuromotora, coordenação e equilíbrio.
Anteriormente e após o período de aplicação do programa, as pacientes foram avaliadas
para nível dor (EVA), funcionalidade (por meio das Escalas de Atividade de Vida
Diária (EAVD) e Atividade Esportiva (EAE), força isométrica dos movimentos
trabalhados (dinamometria manual) e análise cinemática 2D, mensurando o valgo
dinâmico e a queda da pelve. RESULTADOS: Os valores médios de queixas iniciais de
dor passaram de 6,8 ± 2,2 para 1,2 ± 0,7. Em relação à funcionalidade, a média da
classificação funcional para as atividades de vida diária inicialmente era 47 ± 7,48 e
passou para 90,8 ± 6,36. Para as atividades esportivas, os valores iniciais foram 40 ±
6,32 e finais 87,8 ± 7,16. Houve aumento da força muscular em ambos membros, para
todos os movimentos testados, em média 8,85% para abdução, 15,57 para rotação
lateral e 20,26% para extensão. A análise cinemática mostrou uma diminuição média de
44,7% no valgo dinâmico e 34,3% da queda pélvica. CONCLUSÕES: Os resultados
encontrados nos permitiram concluir que o programa de tratamento proposto promoveu
a melhora da dor e funcionalidade dos pacientes, por meio do aumento da força
muscular e melhora no padrão de movimento.

CORRELAÇÃO ENTRE ENXAQUECA E ESTILO
UNIVERSITÁRIOS: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO
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Autores
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Introdução: A enxaqueca pode ser considerada uma cefaleia primária, destacando a dor
como fator principal. O estilo de vida inadequado e a diminuição da qualidade de vida
associados à presença de cefaleias prejudicam o desempenho de estudantes,
trabalhadores e também na concretização de atividades diárias. Objetivo: Correlacionar
a enxaqueca e o estilo de vida de universitários. Métodos: Trata-se de um estudo
epidemiológico, analítico e quantitativo, com universitários de uma instituição privada
de ensino superior. A amostra foi composta por 229 universitários, que foram
submetidos ao Autoquestionário Alcoi-95 e ao Questionário Estilo de Vida Fantástico,
para avaliação da enxaqueca e estilo de vida, respectivamente. Neste estudo foi adotado
um nível de significância de 5% (p 0.05). Resultados: Participaram do estudo 198
(86.5%)mulheres e 31(13.5%) homens com média de idade de 20.74(±3.47). Foram 196
(85,59%) casos de enxaqueca, sendo que o estilo de vida mostrou-se significativamente
pior nos indivíduos que apresentavam enxaqueca com aura (p=0,03). Dimensões como
déficit na qualidade do sono, sentimento de raiva e hostilidade e estresse tiveram alta
relação com a presença de enxaqueca, (p=0,008), (p=0,05), (p=0,08) respectivamente.
Conclusão: A prevalência de enxaqueca nos voluntários foi elevada e afetou
especialmente o sexo feminino. A enxaqueca, especialmente a com aura, obteve relação
direta importante com o déficit na qualidade do sono, sentimento de raiva e hostilidade
e dificuldade de lidar com o estresse.

RELAÇÃO ENTRE A PRESENÇA DE PONTOS GATILHO MIOFASCIAIS COM A
AMPLITUDE DE MOVIMENTO E FORÇA DO OMBRO EM SUJEITOS COM
SÍNDROME DO IMPACTO SUBACROMIAL
Autores
Catarina de Oliveira Sousa(1) José Diego Sales do Nascimento(1) Lorena Passos
Vigolvino(1) Wandemberg Fortunato de Oliveira(1) Francisco Alburquerque-Sendín(2)
Afiliação
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(2) Departamento de Ciências Sócio-Sanitárias, Radiologia e Medicina Física,
Universidade de Córdoba, Espanha.
Introdução: A síndrome do impacto subacromial (SIS) tem sido associada a alterações
no movimento, na atividade muscular e na função do ombro, bem como a presença de
pontos-gatilho miofasciais (PGMs) em músculos do ombro. Além de dor local e referida
à compressão digital, alterações na amplitude de movimento e na força muscular têm
sido associados aos PGMs. Diante disso, se faz necessário verificar a relação entre a
presença de PGMs e essas características em indivíduos com SIS. Objetivos: Investigar
a relação entre a presença de PGMs em músculos do ombro com a amplitude de
movimento (ADM) e força do ombro. Métodos: Trata-se de um estudo observacional,
de corte transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (Protocolo nº 1.344.557
- CAAE 50199815.9.0000.5537). Dezessete sujeitos (7 mulheres e 10 homens;
32,12±11,63 anos; 24,4±2,12 kg/m2) sintomáticos para SIS unilateral foram avaliados
bilateralmente quanto a presença de PGMS (trapézio superior e inferior, supraespinal,
infraespinal e deltóide médio), a ADM do ombro (elevação do braço no plano sagital e
escapular e rotações interna e externa), e a força isométrica máxima dos músculos
envolvidos na elevação do braço no plano escapular e nas rotações interna e externa do
ombro. Foi calculada a média de duas tentativas para as avaliações de ADM e força. A
normalidade da amostra e variáveis foi calculada através do teste de Shapiro-Wilk. As
comparações entre os lados e correlações no lado acometido foram realizadas através do
teste t pareado e teste de Pearson. Foram considerados coeficientes de correlação até
0,3, como correlação fraca; entre 0,3 e 0,6, moderada; entre 0,6 e 0,9, forte; e maior que
0,9, muito forte. Resultados: O lado acometido pela SIS apresentou maior número de
PGMs (p=0,01), menores ADMs para flexão no plano sagital (p=0,02) e escapular
(p=0,04) e rotação interna (0,04), e menor força na rotação interna (p 0,05;
r<0,2).Conclusão: Apesar da maior quantidade de PGMs, menores ADMs e força de
rotação interna no ombro acometido de sujeitos com SIS unilateral, de maneira geral, a
quantidade de PGMs apresentou pouca ou fraca relação com essas variáveis, com
exceção apenas para a ADM de rotação externa.

USO DA LASERTERAPIA DE BAIXA FREQUÊNCIA NO TRATAMENTO DA
TENOSSINOVITE ESTENOSANTE – RELATO DE CASO
Autores
1 Magda Francisca Gonçalves Rocha ; 2Rodrigo de Souza Soares ; 3 Rafael Campos
Batista ; 4 David Henrique da Silva
Afiliação
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2, 3, 4 - Graduandos em Fisioterapia na Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais- Betim- Brasil
Introdução: A tenossinovite estenosante ou dedo gatilho é considerada uma das mais
frequentes desordens da mão com incidência de 3% da população geral e de 17% da
população diabética. Ela pode gerar limitação funcional severa. Objetivos: Este estudo
tem como objetivo investigar o efeito da laserterapia de baixa potência na melhora do
quadro clínico relativo a funcionalidade, força de preensão manual, dor e amplitude de
movimento em indivíduos diagnosticados com tenossinovite estenosante. Métodos:
Trata-se de estudo de caso, aplicado e experimental, de corte longitudinal, sobre a
eficácia do uso da laserterapia de baixa potência no tratamento da tenossinovite
estenosante, realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Após receber informações o participante
assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da PUC Minas (CAAE 55073916.1.0000.5137). Ele foi submetido a uma
avaliação fisioterápica no início e no final do tratamento que constou do teste da escala
visual analógica para avaliação subjetiva da intensidade da dor no paciente (EVA),
mensuração da força de preensão através do dinamômetro, e do teste de funcionalidade
Stanford Health Assessment Questionnaire (HAQ-20) com score que variam de 0 (sem
dificuldades) a 3 (atividade incapaz de ser realizada) e avalia a dificuldade encontrada
pelo paciente para realizar as suas atividades. O tratamento constou de cinesioterapia e
laser de baixa potência totalizando 20 sessões com duração de 50 minutos cada, cinco
vezes por semana. As variáveis consideradas para o acompanhamento da evolução do
estudo de caso foram pontuação na EVA, grau de força e score da HAQ-20. Elas foram
analisadas de maneira comparativa, tendo como fator de comparação as avaliações
inicial e final. Resultados: Houve redução completa da dor com EVA igual a zero,
ganho de 20/% na força de preensão evoluindo de 20 para 24 quilogramas força e
melhora da funcionalidade com o HAQ-20 recebendo nota 1, ou seja com pouca
dificuldade para as atividades de vida diária quando comparadas as avaliações inicial e
final. Conclusões: O uso do laser de baixa potência contribuiu eficazmente para melhora
da funcionalidade após a aplicação do protocolo proposto, observando-se melhora da
força e redução da dor, possibilitando o retorno às atividades de vida diária.
Palavras Chave: tenossinovite estenosante; dedo gatilho; laser, fisioterapia.

PREVALÊNCIA DE SINTOMAS OSTEOMUSCULARES EM FUNCIONÁRIOS
PARTICIPANTES DE CINESIOTERAPIA LABORAL
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Introdução: a abordagem fisioterapêutica na saúde do trabalhador cresce a cada dia,
sobretudo pelo reconhecimento da importância no combate aos distúrbios
osteomusculares. Objetivos: verificar a prevalência dos sintomas osteomusculares
considerando o perfil epidemiológico e a ocorrência destes sintomas após a
Cinesioterapia Laboral (CL). Metodologia: estudo quase-experimental e quantitativo,
com uma amostra inicial de 84 funcionários. Para a coleta de dados utilizou-se:
Questionário Epidemiológico, Critério de Classificação Econômica da ABEP e
Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares, após a aplicação destes
instrumentos iniciou-se a cinesioterapia laboral. A fim de comparar os sintomas
osteomusculares com variáveis do perfil, empregou-se o teste Qui Quadrado e, a fim de
comparar os sintomas após a CL, utilizou-se o Teste de McNemar, adotanto o nível de
significância de p<0,05. Resultados: observou-se uma prevalência dos sintomas
osteomusculares nas mulheres, nas regiões de cotovelo (p= 0,04), quadril/coxas (p=
0,05) e parte superior das costas (p= 0,02); nos indivíduos acima de 40 anos, cotovelo
(p= 0,05) e joelho (p= 0, 005); e naqueles pertencentes a classe média e baixa, nas
regiões de ombros (p= 0.008) e parte superior das costas (p= 0,05). Após a CL houve
redução na ocorrência dos sintomas na região lombar (p=0,04), cervical (p=0,01) e
ombro (p=0,02). Conclusão: considerável prevalência de sintomas osteomusculares,
predominando nas mulheres, nos indivíduos com idade maior que 40 anos e naqueles
pertencentes à classe econômica média e baixa e redução dos sintomas apresentados
pelos funcionários principalmente para a região lombar, pescoço e ombro após a CL.

AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO ESTÁTICO E DINÂMICO EM IDOSOS COM
OSTEOARTRITE DE JOELHO
Autores
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Introdução: O processo de envelhecimento afeta os componentes do controle postural,
como visão, sistema somatossensorial, sistema vestibular e sistema neuromotor,
tornando-se complexa a diferenciação dos efeitos da idade daqueles causados pelas
doenças e estilo de vida. A osteoartrite do joelho limita o desempenho de atividades da
vida diária e afeta negativamente a qualidade de vida do indivíduo. Esta degeneração
submete os indivíduos a episódios de dor, limitação do movimento, fraqueza muscular e
diminuição na sua coordenação. A Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) avalia o
equilíbrio dinâmico e estático dos indivíduos e o risco de quedas considerando a
influência ambiental na função. Sabendo que a população idosa está em crescimento e
apresenta elevados índices de quedas decorrentes de falta de equilíbrio o presente estudo
é importante para apresentar dados que justifiquem o trabalho proprioceptivo podendo
assim evitar a incidência de ocorrência de quedas. Objetivo: Este estudo teve como
objetivo avaliar o equilíbrio estático e dinâmico de idosos com osteoartrite de joelho
com o intuito de apresentar dados que justifiquem o trabalho proprioceptivo podendo
evitar a incidência de ocorrência de quedas. Método: Foi aplicada a EEB em 33 idosos
com osteoartrite de joelho, a avaliação foi realizada nas Clínicas de Saúde Universidade
Paulista de São Paulo, a aplicação do teste e coleta dos dados dos pacientes durou entre
10 e 20 minutos para cada participante. CAAE: 50991015.9.0000.5512. Resultados: Os
dados foram analisados e o estudo apontou que 81,81% dos idosos participantes
apresentaram equilíbrio preservado. Conclusão: A aplicação da EEB em idosos com
osteoartrite de joelho não identificou alteração de equilíbrio na população estudada.

EFEITOS DA BANDAGEM ELÁSTICA TERAPÊUTICA NO ARCO PLANTAR DE
MULHERES COM PÉS PLANOS
Autores
Poliana Fernandes Moreira*, Thiago dos Anjos Ferreira **Geovane Elias Guidini Lima
**Adelton Andrade Barbosa **
Afiliação
* Fisioterapeuta, ** Docentes do curso de Fisioterapia FUPAC- Fundação Presidente
Antônio Carlos - Faculdade de Ubá
Introdução: A adequada biomecânica do pé, juntamente com a flexibilidade dos arcos
plantares, é responsável pela distribuição simétrica da pressão plantar. Assim, um
rebaixamento do arco longitudinal medial pode gerar distúrbios musculoesqueléticos
que vão além de membros inferiores. A Fisioterapia, como conduta terapêutica, dispõe
de bandagens, as quais podem promover ativação muscular, melhorando a
funcionalidade. Objetivo: Verificar qual o efeito da Bandagem Elástica Terapêutica
(BET) sobre o músculo tibial anterior, no arco plantar de mulheres jovens com pés
planos. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo experimental, descritivo,
prospectivo, de caráter quantitativo. Participaram 5 voluntárias com pés planos, idade
entre 18 e 30 anos, sem história prévia de lesão em membros inferiores. A impressão
plantar, foi avaliada utilizando-se de um Plantígrafo, para determinar o tipo de pé, e de
um Baropodômetro, para verificar o Índice do Arco Plantar e a pressão no mediopé,
antes e após a intervenção. Também foram mensuradas as amplitudes de movimento
(ADMs) ativas de inversão e dorsiflexão, através da goniometria. O tratamento
fisioterapêutico compreendeu um período de 44 dias. Consistiu na aplicação de BET em
forma de I no músculo tibial anterior, do membro inferior esquerdo, da origem para a
inserção. Foram realizadas 12 aplicações de bandagem. A troca ocorreu as terças e
quintas-feiras no período noturno. A BET foi colocada sem tensão na primeira aplicação
e depois foram mantidas tensões de 40%, 60%, 80% e 90%, respectivamente, por duas
aplicações cada. Nas três últimas trocas de bandagem foi adotada a tensão de 100%.
Resultados: A BET não reduziu significativamente o IAP, que evoluiu de 0.344 + 0.03
para 0.3378 + 0.03. Entretanto, aumentou as ADMs de dorsiflexão de 16,8 + 3,0 graus
para 20,8 + 2,2, e de inversão de 40,4 + 5,3 graus para 46 + 3,7, além de ter reduzido a
pressão na área do mediopé, verificada pela termografia do Baropodômetro. Conclusão:
A BET não foi eficaz para elevar o arco plantar (arco longitudinal medial) de forma
significativa, com o número de aplicações e tensões propostas. Todavia, o aumento das
ADMs e a redução da pressão do mediopé sugerem uma ativação muscular.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, FADIGA
DEPRESSIVOS DE MULHERES COM FIBROMIALGIA

E

SINTOMAS

Autores
Gabriela Zubieta da Silva1, Nadia da Silva Moura2, Adroaldo José Casa Junior3.
Afiliação
1Acadêmica do curso de Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás
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Introdução: A fibromialgia (FM) é uma das doenças reumatológicas de maior
ocorrência, sendo mais frequente em mulheres. Por ser uma patologia idiopática e cura
incerta, há uma prevalência de depressão que pode desencadear os sintomas da FM,
provocar limitações funcionais e influenciar a qualidade de vida dos pacientes.
Objetivo: Avaliar a qualidade de vida, fadiga e sintomas depressivos de mulheres com
Fibromialgia (FM) ligadas ao Grupo de Pacientes Artríticos de Goiás (GRUPAGO).
Métodos: O estudo foi realizado seguindo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde, sendo devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Goiás
(CEP - PUC Goiás), sob número 1.735.210. Tratou-se de um estudo epidemiológico,
transversal e descritivo, em que participaram 13 mulheres, com idade igual ou superior
a 18 anos, com diagnóstico clínico de FM de acordo com critérios do Colégio
Americano de Reumatologia (ACR). Os instrumentos de coleta foram o Questionário de
Impacto da Fibromialgia (QIF), Escala de Fadiga de Chalder e o Inventário de
Depressão de Beck (BDI), para a avaliação do impacto da doença na qualidade de vida,
fadiga física e mental, e presença de sintomas depressivos, respectivamente. Resultados:
Encontramos comprometimento grave da qualidade de vida, com média de 79,82
pontos. Todas as participantes apresentaram fadiga mental e física, uma vez que a média
foi de 44,84 pontos, sendo que duas apresentaram pontuação máxima. Em relação à
depressão, 11 das 13 participantes apresentaram sintomas depressivos, correspondendo
a 84,61% da amostra. Conclusões: A FM é doença sem tratamento definitivo,
entretanto, seus sintomas físicos e psicológicos, restrições, limitações e incapacidades
podem ser minorados com intervenções multidisciplinares adequadas.
Palavras chaves: Fibromialgia, mulheres, qualidade de vida.

CARACTERIZAÇÃO DE LESÕES EM PRATICANTES DE BALÉ HÁ MENOS DE
10 ANOS NO DISTRITO FEDERAL.
Autores
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Introdução A prática da dança pode ser caracterizada como exercício intermitente com
períodos de curta duração. O balé clássico trabalha essencialmente a amplitude de
movimentos articulares, coordenação, flexibilidade e o domínio do equilíbrio. Os
movimentos realizados pelos bailarinos são, frequentemente, antagônicos aos
movimentos corporais favorecendo o aparecimento de lesões. Nessas situações, uma
lesão é definida como qualquer acometimento ocorrido durante a prática esportiva que
afasta ou impede de dar continuidade ao treinamento no dia seguinte. Neste sentido, se
faz necessário verificar a prevalência de lesões em bailarinos com menos de 10 anos de
prática no Distrito Federal (DF). Objetivo: Investigar a prevalência de lesões
osteomioarticulares em praticantes de balé há menos de 10 anos no DF. Métodos:
Estudo transversal descritivo, realizado em 3 escolas de balé em 2016. A amostra foi
selecionada por conveniência e assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Os critérios de inclusão foram apresentar-se na faixa etária entre 15 a 45
anos e estar atuante na prática de balé por no mínimo dois anos, com carga de
treinamento mínimo de uma hora diária, durante duas vezes por semana. Foram
excluídos do estudo os que apresentavam carga de treinamento semanal inferior a dois
dias ou uma hora de treinamento. Utilizou-se o inquérito de morbidade referida
adaptado às características do balé. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde CAAE: 36347814.2.0000.0030.
Resultados: Dos 16 bailarinos incluídos, 94% eram do gênero feminino e 6%
masculino. A idade média 23,9 ± 8,3 anos. O tempo de prática variou de 2 a 9 anos,
com média de frequência de treinos de 3,6 vezes semanais e 2,6 horas por dia. Do total
de bailarinos, 11(69%) já haviam sofrido algum tipo de lesão durante a prática do balé.
Um total de 28 lesões foram distribuídas em tornozelo (21%), joelho (18%), lombar
(14%), pé (14%) e coxa (11%). Apenas 15 lesões apresentam diagnósticos clínicos
(54%) e 8 foram tratadas com fisioterapia. Conclusão: A ocorrência da lesão no balé foi
de 69%. A região anatômica mais acometida foi o membro inferior, as lesões mais
frequentes foram as musculares. Pouco mais da metade das lesões foram diagnosticadas

clinicamente e pouco mais de um quarto tratadas com fisioterapia. Faz-se necessário a
realização de mais estudos a respeito do tema.

BANDAGEM NEUROMUSCULAR: ANÁLISE COMPARATIVA DO EFEITO
IMEDIATO ENTRE A TÉCNICA DE TONIFICAÇÃO E RELAXAMENTO SOBRE
A DOR E A MOBILIDADE LOMBAR EM INDIVÍDUOS COM LOMBALGIA
Autores
Christina Paramustchak Cruz Cepeda Alexandre Cabral da Silva Juliana Soriani Corrêa
Roberto Mattar Cepeda
Afiliação
Universidade Positivo
Introdução. A dor lombar é uma importante causa de incapacidade que ocorre em
prevalências elevadas em todas as culturas e influencia a qualidade de vida das pessoas.
A bandagem neuromuscular (BNM) é um recurso terapêutico que tem sido utilizado no
tratamento fisioterapêutico em diversas afecções. Objetivo. Comparar e analisar os
efeitos imediatos da aplicação da BNM de tonificação do reto abdominal com a de
relaxamento dos paravertebrais no quadro álgico e na mobilidade da coluna lombar em
indivíduos com lombalgia. Métodos. Estudo quase experimental e prospectivo,
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob n°39858/12. A amostra foi composta
por 23 indivíduos de ambos os sexos, idade entre 20 e 50 anos, com diagnóstico de
lombalgia no mínimo há 6 meses, com índice mínimo de 5 na Escala Visual Analógica
da dor (EVA). Foram divididos aleatoriamente em um grupo de relaxamento de
paravertebrais (GPV n=12, idade 43,83 ± 8,23 anos, estatura 167 ± 0,08 cm e massa
corporal 74,75 ± 9,06 Kg) e um grupo de tonificação de reto abdominal (GRA n=11,
idade 30,55 ± 8,21 anos, estatura 167 ± 0,08 cm e massa corporal 66,36 ± 12,67 Kg). Os
participantes passaram por duas avaliações idênticas uma antes e outra após a aplicação
da BNM. O nível álgico foi mensurado pela EVA e Questionário de McGill, (QMG) e a
mobilidade pelo teste de Schöber modificado. Para análise estatística, foi realizada
análise descritiva padrão das variáveis, para a normalidade o teste de Shapiro Wilk.
Análises de variância (ANOVA two-way) foram aplicadas para testar as diferenças
entre os grupos, para os paramétricos pós hoc de Scheffé e não paramétricos o de
Fischer. O nível de significância foi de p0,05). Na EVA houve reduções do nível de dor
em ambos os grupos, e estas foram similares (p0,05), no GPV (21%) e no GRA (19%).
O GPV apresentou aumento na mobilidade da coluna lombar (Teste Schöber) de 2%
(p0,05), no entanto, o GRA não apresentou alterações (p0,05). Conclusões. Os
resultados mostraram que as duas técnicas foram efetivas na redução do nível álgico
imediatamente após a aplicação, no entanto, somente a técnica de relaxamento dos
paravertebrais promoveu aumento na mobilidade da coluna vertebral. Este recurso pode
ser um importante recurso coadjuvante no tratamento fisioterapêutico para a lombalgia.

CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS COM VERTIGEM POSICIONAL
PAROXÍSTICA BENIGNA: ESTUDO COMPARATIVO
Autores
Fernanda Cristina de Oliveira; Gabriella Assumpção Alvarenga; Adriana Márcia
Monteiro Fantinati.
Afiliação
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Go); EAFI PÓS-GRADUAÇÃO
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS (CEAFI); Universidade de
Brasilia (Unb)
RESUMO: O avanço da idade implica na deterioração lenta e progressiva das diversas
funções orgânicas; desta forma, à medida que aumenta o tempo de vida do indivíduo,
mais evidenciadas ficam as deficiências funcionais. Dentre estas deficiências, a tontura
é considerada um dos sintomas mais comuns em idosos e a causa mais comum de
vertigem em idosos é a Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB). Objetivo:
comparar a capacidade funcional de idosos com VPPB e idosos sem VPPB, vertigem
e/ou tontura. Métodos: Tratou-se de um estudo transversal, analítico, observacional e
comparativo. A amostra foi composta por dois grupos, sendo um grupo de 14 idosos
com VPPB (GIVPPB) e outro o grupo controle (GC) com 27 idosos, totalizando 41
idosos. foram submetidos ao Questionário Brasileiro de Avaliação Multidimensional do
Idoso (BOMFAQ). Resultados: A idade dos participantes apresentou uma média no
GIVPPB de 71,50 (± 8,07) anos e no GC, 68,19 (±6,34) anos. De acordo com o sexo, no
GC 23 (85,2%) eram do sexo feminino enquanto 4 (14,8%) eram do sexo masculinos.
No GIVPPB eram 12 (85,7%) do sexo feminino e 2 (14,3%) do sexo masculino. A
hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi a queixa mais referida de ambos os grupos. A
capacidade funcional dos idosos com VPPB apresentou diferença estatisticamente
significativa comparada com o GC. Na comparação entre GIVPPB e GC, os idosos com
VPPB apresentaram comprometimento severo (57,1%) na capacidade funcional
enquanto os idosos sem VPPB apresentaram comprometimento leve (33,3%).
Conclusão: Os idosos com VPPB apresentam uma capacidade funcional
significativamente menor do que idosos sem este diagnóstico.

VÍTIMAS DE ACIDENTES DE MOTO: CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS, DO
ACIDENTE E DAS SEQUELAS
Autores
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Introdução: O aumento de acidentes envolvendo motocicletas tornou-se importante
causa de incapacitação física ou morte decorrente das lesões geradas durante o trauma.
Objetivos: A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar o perfil dos pacientes
vitimados de acidentes motociclísticos e como específicos investigar que tipos de
sequelas são mais comuns nos pacientes acidentados; observar o perfil sócio
demográfico do sujeito; e investigar que tipo de atendimento fisioterapêutico foi
realizado com o paciente. Metodologia: O estudo foi caracterizado como documental e
descritiva com abordagem quantitativa, realizada na Clinica Escola da FCM, a
população foi constituída de 42 pacientes vítimas de acidentes de moto tendo como
amostra todas as fichas dos pacientes, como instrumento para coleta de dados foi
utilizado um questionário autoaplicável onde foram abordados o do perfil sóciodemográfico do sujeito, caracterização do acidente e a intervenção fisioterapêutica com
dados pertinentes ao estudo. Resultados: Os resultados demonstraram para o perfil
sócio-demográfico 81% do gênero masculino; quanto á faixa etária maior incidência dos
casos de 21 á 30 anos com 41,2%; 57,1% das vítimas eram solteiros; na escolaridade
30,95% das vítimas possuíam ensino fundamental incompleto se equiparando com
30,95% do ensino médio completo. A caracterização do acidente demonstra que 59,52%
dos acidentes ocorreram há menos de 1 ano; em relação ao tipo de acidente a maioria
foram colisões frontais, cerca de 47,61%; 85,71% das vítimas usavam pelo menos o
capacete; 95,23% das vítimas foram imediatamente socorridos bem como levados ao
serviço hospitalar; na caracterização das sequelas houve uma predominância nas lesões
musculoesqueléticas, atingindo 85,71%; 88,09% sentiram dores; 35,71% foram
encaminhados para fisioterapia entre 4 – 6 meses após o acidente; 71,4% realizou
Fisioterapia Convencional; onde 90,4% obtiveram evolução no quadro com (0 á 10
sessões). Conclusão: Concluímos que as vítimas tiveram suas sequelas relacionadas
principalmente ao não uso dos EPI,s e que a intervenção fisioterapêutica é de

fundamental importância para reabilitação desses pacientes, tornando-os aptos a realizar
o mais cedo possível suas AVD’s.
PALAVRAS-CHAVE: Motociclistas. Acidente de moto. Sequelas.

AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE FADIGA MUSCULAR DE FLEXORES E
EXTENSORES DE JOELHO EM MULHERES ATIVAS E SEDENTÁRIAS
Autores
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INTRODUÇÃO: A fadiga muscular está diretamente associada a lesões no aparelho
locomotor e a articulação do joelho é uma das articulações com maior incidência de
lesões, sendo a fadiga física um fator de risco. OBJETIVOS: Avaliar a fadiga muscular
de flexores e extensores de joelho em mulheres ativas e sedentárias. Relacionar o índice
de fadiga com o estilo de vida dos avaliados. Classificar os sujeitos quanto ao nível de
atividade física. METODOLOGIA: O presente trabalho caracteriza-se como um estudo
do tipo transversal de cunho quantitativo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal do Amazonas (CAAE 58825416.1.0000.5020). A pesquisa foi
composta pela aplicação do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) para
classificação dos indivíduos em grupos de ativos e sedentários; Questionário de
Prontidão para Atividade Física (PAR-Q), para verificar se o indivíduo apresenta
alguma restrição à prática de atividades físicas; submissão dos indivíduos a um exame
clínico funcional, composto de anamnese, inspeção, palpação, testes ortopédicos, prova
de função muscular, goniometria e perimetria, a fim de selecionar a amostra e garantir a
segurança durante a Dinamometria Isocinética, que foi realizada nas velocidades 120°/s,
180°/s e 240°/s, nos movimentos de flexão e extensão do joelho. RESULTADOS: A
amostra inicial foi composta por 27 sujeitos do sexo feminino, sendo que destes, 2
foram excluídos por apresentarem testes positivos durante a avaliação clínica. Portanto,
foram submetidas à dinamometria isocinética somente 25 mulheres, com idade média de
21,36. Por meio do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), foram
encontradas 10 mulheres ativas (40%) e 15 mulheres sedentárias (60%). Os resultados
indicaram um maior índice de fadiga nas mulheres sedentárias relacionado a todos os
grupos musculares, sendo tal diferença significativa no índice de fadiga dos
Isquiotibiais Esquerdos, com p<0,05. CONCLUSÃO: Com base nos resultados deste
estudo, mulheres sedentárias têm maior índice de fadiga na musculatura flexora e
extensora de joelho quando comparadas a mulheres ativas, o que é um fator de risco
para o desenvolvimento de lesões nesta articulação, haja visto que a fadiga leva a
déficits no sistema sensório-motor, com diminuição do controle neuromuscular, da
estabilidade muscular dinâmica e declínio de propriocepção.

EFEITOS DA APLICAÇÃO DO MÉTODO KINESIO TAPING NA DOR LOMBAR
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Autores
SANTOS CG; ALEXANDRE JL; SILVA FF; SANTOS RGL; FARIAS NETO JP;
MACIEL LYS.
Afiliação
Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto
Introdução: A dor é caracterizada por sensações e emoções desagradáveis, sendo a
lombalgia uma dor crônica que causa diminuição da qualidade de vida. Existe técnicas
fisioterapêuticas que tratam e corrigem as dores lombares como a bandagem
kinesiologyTaping (KT) que proporciona a correção da função muscular e redução da
dor por vias neurais. Objetivo: Analisar a eficácia da KT no tratamento da dor lombar
crônica. Métodos: Este estudo foi aprovado na plataforma Brasil com o CAAE:
65435817.1.0000.0039. Trata-se de um estudo de caso com Delineamento longitudinal,
descritivo e quantitativo. Foram aplicadas a EVA e 2 questionários específicos da dor
lombar crônica o questionário Fear Avoidance Beliefs (FABQ) e Incapacidade Roland
Morris (RMDQ). Utilizou-se a fita em forma de asterisco na região lombar sem tensão
no centro e 75% de tensão nas extremidades. Resultados: O trabalho teve uma amostra
composta por um paciente de 56 anos do sexo masculino com dor lombar crônica. Antes
da primeira aplicação da KT o RMDQ teve pontuação de 7 e após a décima a pontuação
de 2, havendo uma diminuição da dor. No FABQ houve uma melhora nas atividades
físicas e no trabalho realizado, demonstrando consequentemente um melhor
desempenho do paciente. Na primeira sessão a EVA foi de intensidade 8 e o valor foi
diminuindo e tornando-se constante durante as sessões. Conclusão: A técnica especifica
de aplicação da KT mostrou-se eficiente na diminuição da dor lombar crônica neste
estudo de caso demostrados nos escores dos questionários, sugerindo ser uma
importante ferramenta para este tipo de tratamento.

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR COMO FERRAMENTA DE PRODUÇÃO
DO CUIDADO: UMA EXPERIÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Autores
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Introdução: Diversos estudos descrevem o Projeto Terapêutico Singular (PTS) como um
importante instrumento para a produção do cuidado aos usuários de serviços de atenção
primária à saúde. Ele também é proposto como ferramenta de organização e sustentação
das atividades das equipes da atenção básica, baseadas nos conceitos de
corresponsabilização e gestão integrada do cuidado. Objetivos: O objetivo foi de
descrever as etapas que constituíram a construção de um PTS em conjunto com usuário
/ família de um idoso acamado, sob responsabilidade de uma Equipe de Saúde da
Família do município de Anápolis/GO.Métodos: Inicialmente foi realizada uma visita e
reunião prévia com as equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) para identificação
dos grupos de risco e aqueles de maior demanda para as visitas domiciliares realizadas
pelas equipes do Unidade Saúde da Família (USF). Em seguida realizou-se visitas
domiciliares e uma avaliação das condições familiares, de moradia, territórios,
epidemiologia e um exame fisioterapêutico foi realizado com os grupos elegíveis.
Quanto os critérios éticos, esse estudo, por se tratar de uma abordagem pedagógica e
disciplinar não necessitou ser submetido à um conselho de ética e pesquisa, no entanto,
foi feito um consentimento informado pelo paciente caso haja necessidade de
publicação do estudo. Resultados: A construção do PTS resultou na sensibilização da
família e esclarecimentos de dúvidas acerca do dos fatores predisponentes a quedas e
incapacitações dos idosos, favoreceu a elaboração em conjunto do plano de cuidados e,
consequentemente, do fortalecimento de vínculo, uma vez que os usuários e família
estiveram presentes durante o processo, resultando na construção de sua autonomia.
Conclusão: Observa-se que a operacionalização do PTS, principalmente em contextos
de equipes em que essa ferramenta tecnológica não está incorporada, pode gerar tensões
entre seus componentes e divergências quanto a sua importância, e até mesmo,
consciente ou inconscientemente, a criação de obstáculos para obtenção de informações
importantes para a compreensão do problema.

INFLUÊNCIA DAS FASES DO CICLO MENSTRUAL NA VELOCIDADE,
AGILIDADE, COORDENAÇÃO E EQUILÍBRIO DE MULHERES JOVENS E
SAUDÁVEIS
Autores
Laryssa Oliveira Silva¹ Aline Tiemi Kami² ;Camila Borecki Vidigal²; Christiane de
Souza Guerino Macedo³
Afiliação
¹ Fisioterapeuta, Residente em Fisioterapia Traumato-Ortopédica Funcional do Hospital
Universitário Regional do Norte do Paraná – Universidade Estadual de Londrina –
UEL.² Fisioterapeuta – UEL. Londrina, PR – Brasil.³Doutora em Reabilitação e
Desempenho Funcional, Docente do Departamento de Fisioterapia –UEL, Docente do
Programa de Doutorado e Mestrado em Ciências da Reabilitação, Associado
Universidade Estadual de Londrina – UEL/Universidade Norte do Paraná – Unopar.
INTRODUÇÃO: A fisiologia feminina parece ser afetada pelas alterações hormonais
decorrentes do ciclo menstrual. Hormônios sexuais femininos, como estrogênio e
progesterona, têm relação com receptores específicos localizados em regiões cerebrais e
podem influenciar respostas corporais como as variações de percepção sensorial e de
respostas motoras. Há, no entanto, falta de evidências que correlacionem o ciclo
menstrual e o controle motor. OBJETIVO: Analisar a influência das diferentes fases do
ciclo menstrual sobre o controle motor (velocidade, agilidade, coordenação e equilíbrio)
de mulheres jovens e saudáveis. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal. A
amostra foi composta por 13 mulheres saudáveis com ciclo menstrual regular e que não
faziam uso de contraceptivo oral. Para a avaliação do controle motor foram utilizados o
Side Hop Test, o Figure of Eight Hop Test e o Star Excursion Balance Test, aplicados
nas fases menstrual, ovulatória e lútea para o membro inferior dominante (MID) e
membro inferior não dominante (MIND). Para a análise estatística foram utilizados o
teste de Shapiro Wilk, teste de Friedman, pós teste de Dunn e teste de Wilcoxon, através
dos softwares SPSS 20.0 e GraphPad Prisma. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética e Pesquisa da Universidade (Parecer: 492.604/2013). RESULTADOS: Foi
encontrada diferença significativa para os testes funcionais Side Hop Test (MID
p<0,009); (MIND<0,003) e Figure of Eight Hop Test (MID p<0,004); (MIND<0,002)
entre os três momentos do ciclo menstrual, porém não foi observada diferença
significativa entre o MID e MIND. CONCLUSÃO: Na fase menstrual as voluntárias
apresentaram pior agilidade e velocidade, as quais melhoraram significativamente nas
fases ovulatória e lútea. O equilíbrio corporal dinâmico não apresentou alteração de
desempenho ao longo do ciclo menstrual.
Palavras-chave: Ciclo Menstrual; Atividade Motora; Equilíbrio Postural; Propriocepção;
Fisioterapia.

PROPRIEDADES DE MEDIDA DE UMA VERSÃO ADAPTADA DO
INSTRUMENTO MEDRISK PARA AVALIAR A SATISFAÇÃO DE PACIENTES
QUE RECEBEM CUIDADOS FISIOTERAPÊUTICOS.
Autores
Beatriz de Oliveira Rodrigues; Verônica Souza Santos; Flávia Medeiros Orientadora:
Profª Dra. Lucíola da Cunha Menezes Costa.
Afiliação
Universidade Cidade de São Paulo (UNICID).
Introdução: Sabe-se que pacientes que são satisfeitos com os cuidados recebidos são
mais propensos a uma melhor adesão ao tratamento do que aqueles que não estão
satisfeitos. Até o momento, os instrumentos existentes para medir a satisfação dos
pacientes com cuidados em fisioterapia apresentam um efeito teto, o que dificulta a real
interpretação. Portanto, uma adaptação da forma de mensuração de um instrumento é
necessária. Objetivos: Adaptar as respostas do instrumento MedRisk para avaliar a
satisfação de pacientes que recebem cuidados fisioterapêuticos para respostas continuas
e testar as propriedades de medida de consistência interna, validade do construto e efeito
teto e piso em uma amostra de 100 pacientes brasileiros, porém, até o momento obtemse uma análise parcial com 30 pacientes, visto que até a data do congresso
apresentaremos a amostra total dos dados. Métodos: É um estudo Transversal. O projeto
foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (62522816.3.0000.0064). Inicialmente foi
realizada a adaptação do sistema de escore do instrumento Medrisk, transformando
respostas categóricas em respostas continuas utilizando uma escala Likert de 11-pontos.
Posteriormente, foram realizados os testes consistência interna, validade do construto e
efeito teto e piso em 30 pacientes com diferentes condições musculoesqueléticas
receberam tratamentos em clínicas de fisioterapia e que responderam o instrumento
Medrisk. A consistência interna foi calculada através o índice de Alpha de Cronbach e a
validade do construto foi avaliada através do teste de correlação de Pearson (r) entre as
primeiras 11 questões do Medrisk com as duas últimas, consideradas itens gerais de
satisfação. Os efeitos teto e piso foram calculados pelo percentual dos pacientes que
marcaram os escores mínimos e máximos. Resultados: A Consistência Interna variou de
0.19 a 0.32. A validade do construto variaram de -0.13 a 0.4, considerados baixos
indicando correlação fraca. Não foram detectados efeitos de teto e piso, pois para ser
considerado efeito teto é necessário atingir score de 15%, na amostra obteve-se valor de
6,7%. Conclusão: As mudanças na forma de resposta do instrumento MedRisk
proporcionaram uma escala sem feito teto porém com baixa consistência interna e
validade do construto. Acredita-se que a amostra pequena possa influenciar nos
resultados, pois trata-se de uma amostra parcial. Espera-se que no final do estudo
obtenha-se resultados satisfatórios.

INTERFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO POSTURAL SOBRE ALGIA NA COLUNA
VERTEBRAL E A POSTURA CORPORAL COM ALUNOS DA 4ª SÉRIE DA REDE
PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Autores
Luciana Aparecida Guerra Maria Aparecida Tedeschi Erica Rezende Pereira Vanessa
Chapiarini Martin Lucas Nogueira Carvalho
Afiliação
UNIFRAN e FAMP
O presente estudo interferiu na educação postural com crianças da 4ª série do ensino
fundamental, para averiguar se o método isostretching associado à orientação pode
prevenir desvios posturais. As ações desenvolvidas visavam diminuir a incidência, a
freqüência e a intensidade de dor, aumentar a flexibilidade da coluna vertebral e dos
membros inferiores, certificar se os alunos tiveram informações sobre as maneiras
corretas de sentar, dormir e carregar o material escolar, e corrigir os hábitos posturais
incorretos alunos. Participaram do estudo 32 alunos, de ambos os sexos. Como
instrumento de coleta de dados foi elaborado um questionário com questões fechadas,
uma ficha de avaliação para verificar a flexibilidade da coluna vertebral e dos membros
inferiores. No primeiro teste foram coletados dados do questionário e da avaliação da
flexibilidade para verificar o conhecimento dos alunos e seus encurtamentos musculares
antes de dar inicio ao programa, no 2º teste os alunos já haviam participado de 2
palestras e 10 aulas práticas do método Isostreching. E no 3º teste, os mesmos
participou de 1 palestra e 10 aulas práticas do método Isostreching. Ao término da
aplicação do programa, foi realizada uma entrevista com a professora dos alunos para
verificar se houve mudança de postura em sala de aula. pode-se constatar uma
diminuição da incidência, da freqüência e da intensidade da dor na coluna. Com o uso
do método Isostreching, foi observado um ganho de flexibilidade da musculatura do
tronco e dos membros inferiores e 100% dos alunos responderam ter informações sobre
as maneiras corretas de se posicionar, foram capaz de reduzir o peso do material escolar
transportado e a melhor forma de carregá-los e adquiriram uma postura sentada regular
em sala de aula, demonstrando a necessidade da duração do programa em longo prazo
para que adquira uma postura satisfatória. Conclui-se que o programa de educação
postural foi capaz de minimizar a incidência de algia na coluna, melhorar as adaptações
estruturais do tecido muscular e esquelético em função da postura inadequada e
aumentar o conhecimento dos hábitos posturais corretos.

AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL EM PACIENTES COM
DISFUNÇÕES DA COLUNA VERTEBRAL
Autores
LARA LUIZA MAGALHÃES CAIXETA 1; JÉSSICA RODRIGUES MELLO 1;
MARIA LAURA SILVA ALVES 1; MARÍLIA MENDES RODRIGUES 1; ROANE
CAETANO DE FARIA 2; CÍNTIA APARECIDA GARCIA 2
Afiliação
1-Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Patos de Minas –
UNIPAM, MG. 2- Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Patos
de Minas – UNIPAM, MG.
Introdução: A obesidade é um distúrbio que pode desencadear inúmeras alterações no
aparelho locomotor, associadas a um risco aumentado de dor e lesões envolvendo todos
os segmentos corporais, particularmente a coluna vertebral. Considerando que a
distribuição da gordura corporal interfere diretamente no alinhamento corporal do
paciente obeso, promovendo sobrecarga, hipotrofia muscular, atraso da ativação dos
músculos estabilizadores da coluna vertebral e instabilidade lombar, torna-se necessário
analisar o índice de massa corporal de pacientes com disfunções na coluna vertebral.
Objetivo: Verificar o índice de massa corporal em pacientes com disfunção da coluna
vertebral que participaram de um programa de Escola da Coluna. Métodos: O estudo
caracterizou-se como observacional, transversal, descritivo, de abordagem quantitativa e
sua amostra foi composta por 22 pacientes com disfunção na coluna vertebral que
participaram de um programa de Escola da Coluna, entre fevereiro e dezembro de 2016.
Foram coletadas as variáveis sexo, idade e índice de massa corporal (IMC). O IMC foi
determinado através da aferição da massa corporal e da estatura, com base na divisão da
massa corporal (quilogramas) pela estatura (metros) elevada ao quadrado (kg/m2).
Posteriormente, os pacientes foram classificados em: baixo peso (IMC<18,5 kg/m²);
eutrofia (IMC de 18,5-24,9 kg/m²); sobrepeso (IMC de 25,0-29,9 kg/m²) e obesidade
(IMC30 kg/m²). O estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do
Centro Universitário de Patos de Minas sob o número de aprovação 1.432.265. A
análise estatística ocorreu de forma descritiva, onde os dados foram organizados e
computados por meio do software SPSS, versão 20.0, a fim de determinar a distribuição
das variáveis em forma de médias, frequências e desvio padrão. Resultados: A média de
idade dos participantes foi de 57,9 (DP=13,1), sendo que 77,3% eram do sexo feminino
e 22,7% do sexo masculino. Em relação ao IMC, 13,6% foram classificados como
eutróficos, 54,5% como sobrepeso e 31,8% como obesos. Conclusão: O presente estudo
identificou que a maioria dos participantes apresentou excesso de peso. Este resultado
reforça a preocupação do excesso de peso em pacientes com disfunção da coluna
vertebral.
Palavras-chave: índice de massa corporal; excesso de peso; coluna vertebral.

EFEITO DA APLICAÇÃO DE TRÊS TÉCNICAS DE
NEUROMUSCULAR EM INDIVÍDUOS COM HÁLUX VALGO

BANDAGEM

Autores
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Afiliação
Faculdade Educacional Araucária - FACEAR
Introdução: O Hálux Valgo é uma deformidade muito comum em pés adultos, sendo
predominante no sexo feminino. Atualmente na literatura são descritos vários métodos
de intervenção, sejam de caráter invasivo ou conservador para o tratamento desta
disfunção. Dentre as modalidades conservadoras destaca-se a aplicação de bandagem
neuromuscular, por se tratar de uma correção de fácil colocação, adaptação por parte do
paciente e baixo custo, entretanto, ainda se faz necessária pesquisas que comprovem sua
efetividade corretiva. Objetivo: Avaliar o efeito da aplicação de três técnicas de
bandagem neuromuscular em indivíduos com deformidade de Hálux Valgo (HV).
Metodologia: Participaram da pesquisa com aprovação do Comitê de ética em Pesquisa
sob o nº 62492616.7.0000.5688, 10 mulheres com idade de (22±4) e deformidade de
HV respeitando os critérios propostos pela American Organization of Foot and Ankle
Society (AOFAS). Foram utilizados como instrumentos de avaliação biomecânica a
Baropodometria computadorizada da marca Infortic, modelo FootWork. A coleta dos
dados foi realizada com os indivíduos posicionados sobre a plataforma em posição de
Frankfurt por 40 segundos, sendo a primeira etapa concernente a avaliação do HV sem
uso de bandagem por meio de ferramenta angular fornecida pelo próprio software. Após
a etapa supracitada foram realizadas 3 técnicas de colocação, duas já referenciadas na
literatura, sendo a primeira descrita por Kenzo (1989) e a segunda por (Sijmonsma,
2010), já a terceira, considera-se como uma nova proposta de aplicação do presente
autor. Resultados: Dentre as 3 técnicas de bandagem analisadas apenas a terceira técnica
demonstrou uma correção angular estatisticamente significante tanto em pé esquerdo
(p=0,006) quanto em pé direito (p=0,001). As demais técnicas não apresentaram
correção estatisticamente significante. Conclusão: Em relação aos procedimentos
metodológicos de aplicação da bandagem neuromuscular, sendo eles três aplicações
diferentes no mesmo paciente, a aplicação que se destacou foi na correção angular do
HV foi o método proposto pelo autor. Sendo assim, sugerem-se ainda pesquisas com
grupos amostrais maiores bem como a adoção da técnica por um maior tempo de
intervenção terapêutica.
Palavras chave: Hallux Valgus, Articulação Metatarsofalangiana, Fisioterapia.

FREQUÊNCIA DE DOR E DIMINUIÇÃO DA MOBILIDADE CERVICAL E
TEMPOROMANDIBULAR EM INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE EAGLE
Autores
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Introdução:A síndrome de Eagle corresponde a um quadro clínico, incluindo dor facial
recorrente, sensação de corpo estranho na garganta, disfagia, limitação nos movimentos
da cabeça e da abertura bucal, além de dor na articulação temporomandibular estando
diretamente relacionada ao alongamento do processo estilóide ou à calcificação do
ligamento estilo-hióideo. Objetivo: Investigar a frequência de comprometimento
cervical e temporomandibular em indivíduos com Síndrome de Eagle. Metodologia:
Foram avaliados 5 indivíduos, com média de faixa etária de 52 anos de ambos os sexos,
atendidos a nível ambulatorial. A amostra foi composta por 20% de indivíduos do sexo
masculino e 80% do feminino, todos foram encaminhados por cirurgião Buco-MaxiloFacial.Os grau de dor e mobilidade da coluna cervical e da ATM dos pacientes foram
mapeados baseando-se nos registro de palpação pelo Método Maitland com a técnica de
Pressão Póstero-Anterior Central (PA Central), grau 3. A fim de determinar grau de
comprometimento da ATM utilizou-se dos registros do Índice Anamnésico de Fonseca
proposto por Fonseca et al.,(1994), que consta de 10 questões que permitem respostas
“Sim”, “Às Vezes” ou “Não”, com pontuação 10, 5 e zero respectivamente. A soma dos
pontos classifica os entrevistados nas categorias DTM-Ausente (0 a 15 pontos), Leve
(20 a 40 pontos), Moderada (45 a 60 pontos) ou Grave (70 a 100 pontos). Resultados:
De acordo com os dados coletados a maioria teve registro de dor e/ou rigidez, e as
vértebras mais comprometidas foram as primeiras vértebras cervicais sendo 57,14% na
terceira vétebra cervical C3. No que diz respeito aos registros desses parâmetros nas
ATMs foram de 65% e 75% dos casos respectivamente. Em relação à disfunção da
ATM, através das pontuações registradas no Índice Anamnésico pode-se constatar que,
os 60% dos indivíduos foram classificados como DTM grave. Conclusão: As dores
craniofacial, cervical e dificuldades em abrir a boca referidas pelos indivíduos com
Síndrome de Eagle revelaram alta frequência de diminuição de mobilidade e/ou dor
cervicomandibular além de disfunção tempomandibular. Uma abordagem mais
abrangente e completa da região orocraniofacial pode ser útil no diagnóstico e
tratamento dos indivíduos sindrômicos.

OS EFEITOS DO ISOSTRETCHING EM ATLETAS
Autores
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RESUMO Avaliar o efeito do método isostretching na flexibilidade e propriocepção de
alunos da iniciação esportiva. Participaram do ensaio clínico randomizado, 22 alunos da
iniciação esportiva, entre 14 e 16 anos, divididos em 2 grupos (intervenção e controle)
foram avaliados através do Star Excursion Balance Test e Teste de Sentar e Alcançar
Sem o Banco, antes e 6 semanas após a intervenção e no grupo controle, antes e após 6
semanas, mas sem intervenção. Houve diferença estatisticamente significativa na
flexibilidade e na propriocepção entre os grupos. O isostretching se mostrou eficiente
para melhora da flexibilidade e da propriocepção de membros inferiores, o que aponta
para sua utilização como forma preventiva para minimizar as lesões nesse esporte.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Propriocepção; Prevenção & controle; Maleabilidade.

TERAPIA MANUAL INTEGRADA ASSOCIADA A TÉCNICAS E PRINCÍPIOS
AQUÁTICOS EM UM PACIENTE COM DOR LOMBAR NÃO ESPECÍFICA.
ESTUDO DE CASO
Autores
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Afiliação
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Com a evolução humana, o homem passou a ter a coluna vertebral como uma alavanca
de suporte, cuja mobilização se dá de forma constante. Quase sempre com atividade em
oposição a gravidade, sofre ação de forças em diferentes sentidos e intensidade. Sendo
assim a lombalgia é experimentada por cerca de 60% a 90% da população em algum
momento da vida. O objetivo desta pesquisa foi estabelecer e avaliar um plano de
tratamento para dor lombar de origem mecânica não específica que envolva terapias
manuais e aquáticas associadas. Trata-se de um estudo de caso do tipo experimental
composto por um objeto de estudo do gênero masculino de 29 anos com dor lombar não
específica. Foram realizadas 24 sessões de fisioterapia aquática com duração de 50 min,
utilizando técnicas manuais, mobilização neural (3 séries de 1 min), pompage (3 séries
com 20 seg de manutenção) e liberação miofascial por 3 min associadas a alongamento
da cadeia posterior (2 séries de 30 seg para cada segmento), marcha orientada (frontal,
lateral, de costas e frontal com flexão de quadril e extensão do joelho; cada marcha por
60 metros), fortalecimento de abdômen na barra (5 séries de 15 repetições) e
hidromassagem por 2 min. As sessões foram realizadas em piscina aquecida e coberta
com temperatura de 32º C. o objeto de estudo foi submetido aos testes de força lombar
com um dinamômetro da marca Crown com capacidade de 200kgf, teste de
flexibilidade com banco de Wells da marca Cardiomed com capacidade de 58cm e a
Escala Analógica visual de Dor (EVA) na avaliação inicial e ao final das sessões. O
estudo foi submetido ao comitê de ética da IREP Sociedade do Ensino Superior 8079.
Resultados: na avaliação o objeto de estudo apresentou para o teste com o dinamômetro
106kgf antes da intervenção e 120kgf após 24 sessões; a flexibilidade foi de 27cm antes
e 38cm após o tratamento e na Escala Analógica de Dor apresentou grau 8 antes e 2
após a intervenção. Conclusão: após a intervenção foi obtido redução de 50% da
resposta a dor, ganho de 40% de flexibilidade e 13,2% de força, tornando a conduta
viável para este paciente que apresentou essa sintomatologia lombar. Continuaremos
esse estudo com uma amostra maior para efetivar a conduta e sua relevância para a
patologia em estudo.

CORRELAÇÃO
ENTRE
CIRCUNFERÊNCIA
ABDOMINAL
FUNCIONALIDADE EM INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR

E

Autores
1 - Leonardo Santos Sales, 2 Ricardo Ribeiro Badaró 3 Karla Katarine Rodrigues
Teixeira 4 Neyla Ladeia Gomes Duarte 5 Keyla Iane Donato
Afiliação
1 Discente do curso de Fisioterapia da Faculdade Guanambi. Guanambi, Bahia, Brasil.
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INTRODUÇÃO: A dor lombar é um transtorno músculo esquelético caracterizado por
rigidez muscular, fadiga e mal-estar, que se encontra na colunar lombar inferior,
representando uma das causas mais frequentes de atenção médica e a segunda causa de
afastamento do trabalho (SILVA et al., 2004). OBJETIVOS: Correlacionar a
circunferência abdominal com a funcionalidade de indivíduos com dor lombar.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo realizado através de uma pesquisa analítica
correlacional. A amostra foi de 86 indivíduos ativos, estudantes de ambos os gêneros
com e sem dor lombar, sendo 50 designados ao grupo com dor lombar e 36 ao grupo
sem dor lombar, na faixa etária de 18 a 40 anos. Os sujeitos foram submetidos ao
questionário (Owestry) utilizado para a evolução funcional da coluna lombar, a
incorporação das medidas de dor e atividade física. A interpretação da pesquisa foi
realizada pelo percentual: 0% a 20%: incapacidade mínima; 21% a 40%: incapacidade
moderada; 41% a 60% incapacidade severa; 61% a 80%: incapacidade; 81% a 100%:
pacientes acamados e sintomas exagerados. O estudo foi submetido ao comitê de Ética e
Pesquisa do Instituto Universitario Italiano de Rosario sob parecer nº 1.904.520 e
(CAAE: 61305616.5.0000.8068). Para a tabulação dos dados, apresentação dos fatores
antropométricos obtidos e a análise estatística foi utilizado o programa IBM® SPSS®
Statistics Base, versão 21. Para analises de correlação entre força e capacidade funcional
dentro do grupo e entre os grupos de pacientes com e sem dor lombar foi aplicado o
teste de correlação de Spearman. RESULTADOS: Há estatísticas que falam de uma
prevalência de 90% dos indivíduos que tiveram, tem ou terá dor lombar em algum
momento da vida. O papel da circunferência da cintura foi interrogado durante as
atividades funcionais se poderia haver uma correlação entre os dois fatores, uma relação
que também parece ser óbvia. Porém, através do teste de correlação de Pearson,
encontrou-se uma correlação nula (r = -0,136) (p<0,001). CONCLUSÃO: De acordo
com os resultados, verificou-se que não existe uma correlação significativa entre a
circunferência abdominal e a funcionalidade. Portanto, a circunferência abdominal não
interfere na funcionalidade de indivíduos com dor lombar. Isto é, pessoas com o
abdômen protuberante com dor lombar, não necessariamente tem menor força muscular
e menor funcionalidade.
PALAVRAS CHAVES: Dor lombar. Funcionalidade. Circunferência abdominal.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES TRAUMATO-ORTOPÉDICOS
ASSISTIDOS NA CLÍNICA ESCOLA DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA EM
CURITIBA-PR
Autores
Adriana Miziara Silvia Rodrigues Rúbia Márcia Benatti
Afiliação
UNIVERSIDADE POSITIVO- Pr
O estudo da epidemiologia tem como foco compreender os fenômenos relacionados à
saúde das populações, com o objetivo de desenvolver ações que possibilitem modificar
padrões associados ao desencadeamento de doenças. A fisioterapia traumato-ortopédica
é fundamental na promoção da saúde em todos os níveis de atenção. O objetivo do
estudo foi verificar o perfil epidemiológico dos pacientes assistidos na clínica escola de
uma universidade privada em Curitiba-Pr. Foram coletados dados nos prontuários dos
pacientes traumato-ortopédicos assistidos na clínica entre Janeiro de 2011 e Agosto de
2016. As variáveis estudadas foram, sexo, idade, sítio domiciliar, profissão, doença pela
qual procurou o atendimento fisioterapêutico, região do corpo acometida, tempo e
números de atendimentos na fisioterapia. As doenças foram categorizadas em 9 grandes
grupos: processos inflamatórios e mecânicos; álgicos; degenerativos ou reumatológicos;
fraturas, síndrome posturais; pós-operatórios; diagnósticos mistos; outras doenças e não
informada. As regiões registradas como específicas foram: coluna cervical, torácica,
lombossacra, quadril, joelho, tornozelo, pé, ombro, cotovelo, punho, mão, articulação
temporomandibular e não especificada. Foram analisados 761 prontuários(461
pacientes). O perfil encontrado foi de pacientes do sexo feminino (69%) e de moradores
de bairros próximos à instituição(50%). A idade média foi de 47,69 (± 16,23) anos, na
maioria aposentados(13,45%), donas de casa (11,28%) e zeladores(6,51%). Os
pacientes atendidos apresentaram como principais diagnósticos os processos
inflamatórios e mecânicos(40,13%), seguido dos degenerativos ou reumatológicos
(30,49%). A região geral do corpo mais acometida foi o membro inferior (44,68%),
embora a coluna lombossacra tenha sido a região específica mais atendida (27,77%). Os
pacientes que pertenciam a mais de um grupo de doença tiveram um tempo de
tratamento maior e de mais atendimentos do que os outros grupos. Os resultados
encontrados salientam a importância de reconhecer a atenção primária como primordial
na diminuição das disfunções musculoesqueléticas da população contribuindo para sua
saúde e bem-estar.

EFETIVIDADE DO CONCEITO MULLIGAN NA LOMBALGIA INESPECÍFICA –
ANÁLISE DA DOR E MOBILIDADE
Autores
Cassiano Jorge Santos, Daniel Pereira Santos, Fábia dos Santos Magalhães, Adroaldo J.
Casa Junior
Afiliação
Universidade Salgado de Oliveira
Introdução: A lombalgia caracteriza-se por dor na coluna lombar, podendo ter ou não
irradiação para o membro inferior. A dor lombar mostra-se um problema de saúde
pública global. As técnicas do Conceito Mulligan foram desenvolvidas para reparar
pequenas falhas posicionais e o resultado esperado é o alivio imediato da dor e o
aumento do arco de movimento. Objetivo: Avaliar a efetividade da técnica de
Deslizamento Apofisário Natural Sustentado (SNAGs), do Conceito Mulligan, na dor e
limitação de movimento da coluna lombar em pessoas com lombalgia inespecífica.
Métodos: A pesquisa constituiu-se em um estudo com intervenção, descritivo e
quantitativo, realizada com 40 universitárias com idade entre 18 e 30 anos, estudantes
do curso de Fisioterapia de uma universidade da cidade de Goiânia, Goiás. Adotou-se
um nível de significância de 5% (p<0,005). Foram analisados a dor e a mobilidade, por
meio de um questionário elaborado pelos pesquisadores, da Escala Visual Análogica
(EVA) e do teste de Schöber. As participantes foram submetidas à técnica de SNAGs,
sendo avaliado o efeito agudo após uma sessão. Resultados: Pôde-se observar que a
maioria das participantes, tinha uma piora do quadro álgico ao serem submetidas a um
esforço fisico prolongado e/ou permanecer muito tempo na posição ortostática.
Constatamos que com a aplicação da técnica descrita as participantes apresentaram
melhora altamente significativa da dor e mobilidade lombar, haja vista que o valor de p
em ambos os casos foi<0,001.Conclusão: Diante do resultado obtido, entendemos ser
importante a inclusão do Conceito Mulligan no plano de tratamento fisioterapêutico de
pacientes com lombalgia independentemente da origem.

INFLUENCIA DE UM TREINAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DO CORE NA
RESISTÊNCIA E POPRIOCEPÇÃO EM JOVENS ATLETAS
Autores
Gustavo Carneiro Gomes; Rafaella Stradiotto Bernardelli; Rinaldo Bernardelli Junior e
Berlis Ribeiro dos Santos Menossi
Afiliação
Universidade Estadual do Norte do Paraná-UENP
Introdução: É crescente a importância da função dos músculos estáticos e profundos no
corpo como estabilização e geração de força em atividades de vida diária e esportes.
Objetivo: Verificar a influência da aplicação de um Treinamento de Estabilização do
CORE analisando-se estabilidade lombo-pélvica e propriocepção Metodologia: Comitê
de ética - UENP 038/2010. Este estudo clínico realizou a aplicação de um programa de
fisioterapia desportiva preventiva baseada no treinamento da estabilização do CORE
com jovens atletas de futebol sub 17. A amostra formada por 20 atletas do sexo
masculino, com característica homogênea, sem lesões, que permaneceram em
treinamento durante todo o período da pesquisa. Testes realizados: abdominais em 60
segundos; resistência estática de extensão do tronco; de flexão do tronco e de ponte
lateral, Hop Test e Hop Side. Os atletas foram divididos em igual número, em grupo
controle e grupo experimental. O experimental realizou 14 sessões de treinamento
progressivo de estabilização do CORE. Ao final do protocolo, todos os atletas foram
reavaliados. Para a estatística utilizou-se o SPSS, versão 15.0, nível de significância de
95%. Resultados: Na comparação intra grupos, o grupo controle obteve uma melhora no
hop test em apoio unipodal direito (p=0,01) e esquerdo (p=0,04), no hop side em ambos
os apoios (p<0,001), porém obteve piora de 20% (p=0,04) na resistência de extensores
de tronco. O grupo experimental obteve melhora no hop test com apoio unipodal direito
(p=0,03) e esquerdo (p=0,05), hop side em ambos os apoios (p<0,001), além de melhora
no teste de abdominais em 60 segundo (p=0,01), teste de resistência em ponte lateral
esquerda (p=0,00), sendo que os demais testes não apresentaram mudanças
significativas. Na comparação intergrupos o grupo experimental mostrou-se
significativamente superior nos testes de resistência extensora de tronco e resistência em
ponte lateral direita e esquerda. Conclusão: Aplicação deste programa de estabilização
do CORE, apresentou resultados positivos na melhora do teste de abdominais em 60
segundo, de resistência extensora de tronco e resistência em ponte lateral. Observa-se
também que o treinamento físico influencia positivamente na propriocepção visto que
ambos os grupos apresentaram melhora significativa no hop test e no hop side.

ASSOCIAÇÃO DA CIF COM INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL
EM IDOSAS SUBMETIDAS A DOIS DIFERENTES TREINAMENTOS.
Autores
Saulo da Cunha Machado (CPF: 036.550.695-88); Jader Pereira de Farias Neto;
Elenilton Correia de Souza; Mylena Maria Salgueiro Santana; Walderi Monteiro da
Silva Junior; Marzo Edir da Silva Grigoletto.
Afiliação
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
INTRODuÇÃO: A população está em processo de transição demográfica onde, atrelado
ao envelhecimento está o surgimento de comorbidades e limitações funcionais. Como
preditor de maior sobrevida e qualidade de vida, as avaliações que envolvem diversos
estados de saúde têm se mostrado de grande importância, os quais destacamos o FMS, o
WHOQOL e o Teste de Capacidade Física. A CIF apresenta-se como uma ferramenta
importante para unificar a linguagem e permitir uma melhor avaliação interdisciplinar e
intervenção. OBJETIVO: O objetivo desse estudo associar ferramentas de qualidade de
movimento, qualidade de vida e testes de capacidade física, já validadas na literatura
científica, à CIF de idosas submetidas a diferentes treinamentos. MÉTODOS: O
presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com o número de
protocolo: CAAE-51149915.6.0000.5546. Para realização desse estudo foram
recrutados 24 idosas, divididas em dois grupos: Treinamento Funcional e Treinamento
Tradicional. Os procedimentos foram divididos em três etapas: Avaliação Física,
Intervenção e Associação da CIF. As variáveis categóricas foram apresentadas por meio
de medianas e intervalos interquartil. Para avaliar os efeitos pré e pós treinamentos nas
variáveis
associadas
a
CIF
aplicou-se
o
teste
de
Wilcoxon.
RESULTADOS/CONCLUSÃO: Com isso, a CIF mostrou-se um instrumento viável e
de grande valia para identificação do nível funcional dos indivíduos estudados, em total
acordo com o desempenho físico demonstrado nos testes de capacidade física.
Palavras-chaves: CIF; Idoso; Avaliação da Deficiência

TREINAMENTO FUNCIONAL E CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE
FUNCIONALIDADE: UMA APROXIMAÇÃO
Autores
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Silva Grigoletto;
Afiliação
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
INTRODUÇÃO: A Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) foi elaborada
pela Organização Mundial de Saúde para unificar a linguagem entre profissionais de
saúde dentro de um modelo biopsicossocial. A CIF contém domínios que se
assemelham com aspectos conceituais e perspectivas práticas do treinamento funcional
(TF). Existe limitação consensual de quais aspectos devem ser considerados sobre o
termo “funcionalidade”, além de ser notório a pouca utilização da CIF em programas de
atividade física. OBJETIVO: O objetivo dessa aproximação é defender a aplicação
prática da CIF como forma de complementar uma avaliação funcional em métodos do
tipo TF. MÉTODOS: Foram realizadas discussões sobre como o termo
“funcionalidade” pode ser melhor compreendido em programas de atividades física,
bem como algumas possibilidades de operacionalizar a CIF no TF.
RESULTADOS/CONCLUSÃO: A escassez de evidências da utilização da CIF em
relação às Ciências do Esporte elucida a necessidade dessa aproximação podendo
contribuir na ampliação de informações da saúde funcional dos indivíduos.
Palavras-chave: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde;
Educação Física e Treinamento; Atividade Motora.

CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL BASEADA
NA CIF PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
Autores
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Introdução: A CIF (Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde) é hoje o modelo da OMS (Organização Mundial da Saúde) para saúde e
incapacidade, compondo a base conceitual para definição, mensuração e formulação de
políticas nessa área. Vários são os fatores que influenciam na funcionalidade dos
pacientes hospitalizados. Alguns deles estão diretamente relacionados à incapacidade
funcional outros a questões ambientais, pessoais e culturais. Objetivos: Construir um
instrumento de avaliação funcional baseada na CIF para pacientes hospitalizados.
Métodos: Este estudo foi desenvolvido em 2 etapas. Na primeira etapa foi realizado o
levantamento dos dados essenciais para avaliação funcional do paciente hospitalizados e
associação das informações levantadas com as categorias da CIF. Na segunda etapa foi
realizado um consenso com um painel de especialistas para definição dos itens a serem
incluídos no instrumento. Foram utilizados os seguintes critérios para avaliação de cada
item: Relevância para fins de avaliação; Objetividade; e Facilidade de uso. Essa
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
Universidade Federal de Sergipe (UFS), com o nº CAAE - 54404316.1.0000.5546.
Resultado: Seis fisioterapeutas especialistas participaram do consenso para definição
dos itens a serem incluídos no instrumento, todos possuíam treinamento em CIF e/ou
experiência em atendimento a pacientes hospitalizados. Foram incluídos no instrumento
51 categorias que englobam os componentes de função e estrutura do corpo (31 itens),
atividade e participação (13 itens) e fatores ambientais (7 itens). Conclusão: Foi
possível nesse estudo construir um instrumento de avaliação de funcionalidade baseada
da CIF para pacientes hospitalizados englobando os componentes de funções e estrutura
do corpo, atividade e participação e fatores ambientais.
Descritores: Hospitalização.
Incapacidade e Saúde.

Classificação

Internacional

de

Funcionalidade,

CORRELAÇÃO ENTRE DOR MUSCULAR E DESEMPENHO APÓS UM
TREINAMENTO COMBINADO DE SEIS SEMANAS: UM ESTUDO PILOTO
Autores
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Pereira Perez Espinoza1, Rodolfo Brisola Rodrigues Hidalgo1, Luan de Toledo Della
Barba1, Carlos Marcelo Pastre3
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1 Graduação em Fisioterapia. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”,
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Introdução: Efeitos residuais de um treinamento físico podem influenciar negativamente
sua qualidade e a magnitude de ganho de desempenho. Nesse sentido, tem se dado
ênfase às ferramentas de monitoramento de variáveis clínicas e ao uso de recursos de
fisioterapia nas atividades de campo em diversos esportes, visto que esses aspectos
clínicos podem compor um cenário de interesse ao profissional para potencialização do
desempenho. Objetivo: Correlacionar o comportamento do desfecho clínico dor
muscular à magnitude dos resultados do desfecho funcional contração voluntária
isométrica máxima após seis semanas de treinamento combinado. Métodos: Trata-se de
um estudo piloto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres
Humanos da FCT/UNESP (1.389.046/2016). O estudo foi composto por 10
participantes do sexo masculino aparentemente saudáveis realizaram um treinamento
combinado de sprints e agachamento duas vezes na semana, totalizando seis semanas.
Ao início e final de cada sessão foram coletadas informações sobre dor muscular
(Escala Visual Análoga - EVA 0-10 pontos) nos membros inferiores. Para avaliação do
desempenho, considerou-se a contração isométrica voluntária máxima (CIVM)
realizada no momento basal e após o treinamento. As relações foram determinadas
pelos Coeficientes de Correlação de Pearson. Um r-valor entre 0 e 0,3 foi considerado
pequeno, 0,31 a 0,49 como moderado, 0,50 a 0,69 como grande, 0,70 e 0,89 como
muito grande e 0,90 e 1,00 como quase perfeito. Resultados: Correlação moderada foi
observada entre o change no CIVM e média dos valores diários de dor muscular (início
da sessão: r= -0,397; final da sessão: r= -0,426), e a média dos valores semanais (início
da sessão: r= -0,397; final da sessão: r= -0,397). Correlações grande e muito grande
foram observadas entre o change no CIVM e média das diferenças semanais com a
primeira semana (início da sessão: r= -0,699; final da sessão: r= -0,847). Conclusões:
As alterações diárias e semanais individuais nos valores de dor muscular apresentaram
correlações aceitáveis com as alterações individuais de CIVM. Dessa forma,
intervenções no treinamento com base em variáveis clínicas como a dor muscular
podem ser úteis para a melhora do desempenho.

Palavras-chaves: desempenho atlético; força muscular; medição da dor; recuperação de
função fisiológica

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO À ATIVIDADE FÍSICA PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Autores
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Introdução: Nas últimas décadas houve grande aumento na prevalência da obesidade
infantil, que está relacionada ao sedentarismo proporcionado pela tecnologia e o baixo
nível de atividade física das crianças.
Objetivo: Analisar o nível de atividade física, sedentarismo em grupos obesos pré e pós
intervenção e eutróficos. Metodologia: Comitê de ética – CAAE:09471313.0.0000.5404
Parecer 461.160. Esse é um ensaio clínico quantitativo prospectivo que avaliou o nível
de AF e o sedentarismo de crianças obesas e eutróficas entre 6 e 14 anos de idade. A
intervenção foi feita 2 vezes por semana por 1h30 utilizando a iniciação esportiva
universal. A amostra foi composta por 202 crianças de ambos os gêneros classificadas
segundo Cole em obesas e eutróficas. Avaliou-se massa corporal, estatura, nível de AF
utilizando o questionário Physical Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-A) e
tempo de tela através de questões adicionadas a este questionário. Adotou-se 2 horas ou
mais de tempo de tela para a presença de comportamento sedentário. Resultados:
Durante o período escolar não houve associação significativa (AS) entre os grupo
quanto à AF. Nos finais de semana os eutróficos estavam mais ativos que os obesos sem
AS. Na última semana 5,9% dos eutróficos fez AF 7 vezes ou mais enquanto 50% dos
obesos fez de 1-2 vezes, 28% dos obesos fez pouco esforço. Quanto à AF realizada fora
da escola na última semana, os eutróficos estão melhores que os obesos porém não
houve AS. Em relação à AF na última semana fora da escola o grupo obeso pré e pós
intervenção aumentou a quantidade de AF passando de 37% para 52% de 2 a 3 vezes na
semana. Durante o recreio, 29% do grupo eutrófico apresenta-se intenso o tempo todo,
enquanto 19,5% dos obesos permaneceu sentado. O grupo obeso pós intervenção
apresentou melhora: enquanto no grupo pré intervenção, 19,5% permaneciam sentados
no pós o número caiu para 13%. Aumentou-se também de 17,6% para 34,7% os que
estavam passeando. No pós intervenção diminuiu-se o uso de tv em dias escolares
passando de 56,3% para 41% porém, não apresentando AS. O grupo obeso pré
melhorou o nível de AF aumentando os dias em que eram ativas. Conclusão: O
programa de intervenção aumentou o nível de AF das crianças e adolescentes obesos de
forma significativa, quanto ao sedentarismo houve redução no tempo de tela porém esta
não apresentou significância. O estudo demonstra a importância de AF e a
conscientização com relação às tecnologias utilizadas pelas crianças.

EFEITOS DO MÉTODO THERAPY TAPING® SOBRE O
POSTURAL
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Autores
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Introdução: Bandagem Elástica Terapêutica pelo método Therapy Taping® (BET) é
uma técnica utilizada para redução da dor, melhora da flexibilidade, do alinhamento
postural e ajudar na propriocepção através do aumento ou redução da tensão muscular
atuando na coordenação motora e equilíbrio. Objetivos: Avaliar o efeito da aplicação de
duas diferentes estratégias de BET sobre o equilíbrio postural de mulheres jovens
saudáveis. Metodologia: Ensaio clínico (Parecer do CEP 1248276) com 24 participantes
alocadas em dois grupos de tratamento: G1 (n= 12) receberam aplicação da BET nos
tornozelos e G2 (n= 12) receberam a aplicação nos isquiotibiais, em ambos os membros
inferiores. Equilíbrio dos indivíduos avaliado em quatro momentos: pré-intervenção
(Pré), imediatamente (Ime), 24 e 48 horas após intervenção (24h e 48h). Medidas
avaliadas: cinco parâmetros estabilográficos obtidos em plataforma de força, área elipse
do centro de pressão (COP em cm2), velocidade média (VEL em cm/s) e frequência (F
em Hz) de oscilações do COP nas direções ântero-posterior (AP) e médio-lateral (ML),
durante realização de três tarefas de controle postural: semitandem de olhos abertos
(STOA) e apoios unipodais direito e esquerdo (UNPD e UNPE). Análise estatística:
normalidade dos dados pelo teste de Shapiro Wilk, e comparações das médias através
do teste t de Student para amostra em pares com o software SPSS statistics 24.
Resultados: Idade média foi de 23,79±4,92 anos, altura 1,65±0,06 metros e IMC
23,63±3,70. No G1, verificou-se diferença no COP dos momentos Pré e 48h nas
posições STOA e UNPD (p= 0,04 e 0,02), na VEL AP Pré e 24h na posição UNPD (p=
0,03) e Pré e 48h nas posições UNPD e UNPE (p= 0,02 e 0,05), na VEL ML de 24h e
48h na posição UNPD com p= 0,04, não tendo sido verificada diferença nas variáveis
FAP e FML. No G2, verificou-se diferença no COP dos momentos Ime e 24h, nas

posições STOA p= 0,05 e UNPE p= 0,01 e entre 24h e 48h (p= 0,01) na posição UNPE;
na VEL AP Pré e Ime UNPD (p= 0,02) e UNPE (p= 0,03) e Pré e 24h com p= 0,04
(UNPD) e p= 0,05 (UNPE); na VEL ML: Pré e Ime com p= 0,02 (UNPD); Pré e Ime
(p= 0,01), Pré e 24h (p= 0,02) e Pré e 48h (p= 0,03) na posição UNPE; na F AP Pré e
Ime na posição UNPE, com p= 0,01; na F ML: Pré e Ime com p= 0,02 (UNPD); e na
posição UNPE nos momentos Pré e Ime com p= 0,01, Ime e 24h (p= 0,03), Ime e 48h
(p= 0,03). Conclusão: O uso da BET mostrou uma melhora do equilíbrio postural se
aplicada nas regiões de tornozelo e isquiotibiais.

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO À ATIVIDADE FÍSICA PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Autores
Brenda Carla de Sene Vaz* Berlis Ribeiro dos Santos Menossi Vanessa Cristina Godoi
de Paula Gustavo Carneiro Gomes Rui Gonçalves Marques Elias Sibelli Olivieri
Parreiras
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Introdução: Nas últimas décadas houve grande aumento na prevalência da obesidade
infantil, que está relacionada ao sedentarismo proporcionado pela tecnologia e o baixo
nível de atividade física das crianças. Objetivo: Analisar o nível de atividade física,
sedentarismo em grupos obesos pré e pós intervenção e eutróficos. Metodologia:
Comitê de ética – CAAE:09471313.0.0000.5404 Parecer 461.160. Esse é um ensaio
clínico quantitativo prospectivo que avaliou o nível de AF e o sedentarismo de crianças
obesas e eutróficas entre 6 e 14 anos de idade. A intervenção foi feita 2 vezes por
semana por 1h30 utilizando a iniciação esportiva universal. A amostra foi composta por
202 crianças de ambos os gêneros classificadas segundo Cole em obesas e eutróficas.
Avaliou-se massa corporal, estatura, nível de AF utilizando o questionário Physical
Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-A) e tempo de tela através de questões
adicionadas a este questionário. Adotou-se 2 horas ou mais de tempo de tela para a
presença de comportamento sedentário. Resultados: Durante o período escolar não
houve associação significativa (AS) entre os grupo quanto à AF. Nos finais de semana
os eutróficos estavam mais ativos que os obesos sem AS. Na última semana 5,9% dos
eutróficos fez AF 7 vezes ou mais enquanto 50% dos obesos fez de 1-2 vezes, 28% dos
obesos fez pouco esforço. Quanto à AF realizada fora da escola na última semana, os
eutróficos estão melhores que os obesos porém não houve AS. Em relação à AF na
última semana fora da escola o grupo obeso pré e pós intervenção aumentou a
quantidade de AF passando de 37% para 52% de 2 a 3 vezes na semana. Durante o
recreio, 29% do grupo eutrófico apresenta-se intenso o tempo todo, enquanto 19,5% dos
obesos permaneceu sentado. O grupo obeso pós intervenção apresentou melhora:
enquanto no grupo pré intervenção, 19,5% permaneciam sentados no pós o número caiu
para 13%. Aumentou-se também de 17,6% para 34,7% os que estavam passeando. No
pós intervenção diminuiu-se o uso de tv em dias escolares passando de 56,3% para 41%
porém, não apresentando AS. O grupo obeso pré melhorou o nível de AF aumentando
os dias em que eram ativas. Conclusão: O programa de intervenção aumentou o nível de
AF das crianças e adolescentes obesos de forma significativa, quanto ao sedentarismo
houve redução no tempo de tela porém esta não apresentou significância. O estudo
demonstra a importância de AF e a conscientização com relação às tecnologias
utilizadas pelas crianças.

CONECTIVIDADE CEREBRAL DE INDIVÍDUOS COM DOENÇA FALCIFORME
E DOR CRÔNICA
Autores
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Introdução: A osteonecrose da cabeça femoral pode ocorrer bilateralmente em
aproximadamente 30% dos casos de indivíduos com Doença Falciforme. Uma série de
doenças que cursam com dor crônica possuem assinatura cerebral típica, mas não se
conhece um padrão característico na dor crônica associada à DF. Objetivo: Investigar
como se conectam as regiões cerebrais de indivíduos com DF e dor crônica, secundária
a osteonecrose de quadril, durante tarefa de imagética motora (IM) da mão e do quadril.
Método: Foi feito o registro eletroencefalográfico (EEG) de 12 indivíduos com DF e 11
indivíduos saudáveis para construção das redes durante tarefa de IM. O protocolo do
EEG compreendeu as seguintes etapas: 1) Repouso de olhos fechados (4 min); 2) IM da
mão (2 min); 3) IM do quadril (2 min). Durante os três momentos a intensidade da dor
foi avaliada através da Escala Visual Analógica (EVA) e também foi avaliada a
qualidade da IM do indivíduo, através da escala de imagética cinestésica, que varia de 1
a 5, sendo que 1 representa nenhuma sensação e 5 uma sensação intensa como se tivesse
realizado o movimento. A conectividade cerebral foi avaliada através de um modelo de
rede funcional cerebral da atividade eletroencefalográfica. Resultados: A média de
idade do grupo DF foi de 32,4±8,2 anos, sendo a maioria deles com até 13 anos de
estudo e média de dor de 6,75±1,7. A maioria deles apresentavam sintomas
psicoafetivos. A qualidade da IM da mão e do quadril foi considerada moderadamente
intensa, ao passo que no grupo controle a média de idade foi de 33,5±10,7 anos e a
qualidade da IM da mão foi intensa e a do quadril moderadamente intensa. Comparando
o grau ponderado dos grupos, não houve diferença entre as regiões cerebrais (p=0.999;
ANOVA de medidas repetidas), independente do grupo, nem houve diferença entre os
grupos para as etapas do EEG (p=0.791; ANOVA de medidas repetidas). Considerações
finais: O grau ponderado não foi capaz de demonstrar diferenças significativas entre as
regiões e etapas do EEG, entre os grupos. Talvez este método não seja o melhor para
avaliar a conectividade cerebral de indivíduos com doença falciforme e dor crônica.
Palavras-chave: Dor crônica. Doença falciforme. Eletroencefalografia. Rede cerebral
funcional.

KINESIO TAPING X ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA
NA DOR LOMBAR CRÔNICA INESPECÍFICA - UM ESTUDO CONTROLADO
RANDOMIZADO CEGO
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Introdução: A dor lombar é um dos sintomas mais comuns e recorrentes no mundo
industrializado, além de ser extenuante e dispendiosa financeiramente. Ela é a principal
causa de incapacidade física em adultos jovens em fase economicamente ativa e está
relacionada a um alto índice de absenteísmo no trabalho, além das frequentes utilizações
dos serviços de saúde. O principal objetivo do tratamento é o retorno às atividades
usuais, realizadas antes sem a presença de dor. A fisioterapia engloba um conjunto de
medidas, para promover o alívio sintomático da dor incapacitante, a qual facilita o
processo de tratamento e consequentemente à chegada ao principal objetivo, dentre elas
é a Kinesio Taping e a estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS). A realização
de estudos que comparem atitudes terapêuticas é absolutamente necessária, para que
possamos compreender melhor as razões dos insucessos terapêuticos nas dores
lombares crônicas inespecíficas. Objetivo: Comparar a efetividade da aplicação da
bandagem Kinesio Taping (KT) versus à Estimulação elétrica nervosa transcutânea
(TENS) e um grupo controle (GC), em indivíduos com dor lombar crônica inespecífica.
Método: Um ensaio clínico controlado randomizado foi composto por trinta
participantes com dor lombar crônica inespecífica, randomizados em três grupos: KT
(n=10), TENS (n=10) e GC (n=10); os grupos eram similares nas características
demográficas e clínicas. Os grupos Kinesio Taping e TENS, receberam atendimento
duas vezes por semana, durante 4 semanas (8 sessões), enquanto o grupo controle não
recebeu qualquer intervenção. Os desfechos analisados foram: intensidade da dor
(EVA), incapacidade funcional (Escala Roland Morris), cinesiofobia (Escala Tampa) e
qualidade de vida (Questionário SF-36); coletados por um avaliador cego na linha de
base e sete dias após o último atendimento. CAAE: 56269316.8.0000.5512. Resultados:
O grupo Kinesio Taping apresentou diferença estatisticamente significante a seu favor
em relação ao grupo controle (p <0,05), para o desfecho dor (domínio da qualidade de
vida) e EVA e para o desfecho estado geral de saúde (domínio da qualidade de vida) em
relação ao grupo TENS; o grupo controle e o grupo TENS não apresentou diferença
estatística para nenhum desfecho. Conclusão: A técnica Kinesio Taping é mais efetiva
no controle da dor e melhora do estado geral do que a Estimulação elétrica nervosa
transcutânea em indivíduos com dor lombar crônica inespecífica.

ANÁLISE RETROSPECTIVA DO PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES ATENDIDOS
EM UM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DA DOR E
DESORDENS DA COLUNA VERTEBRAL
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Introdução: A dor cervical e lombar ocupam a quarta posição entre as condições que
mais levam a anos vividos com incapacidade.De etiologia multifatorial envolvendo
tanto fatores físicos quanto psicossociais, faz-se fundamental a identificação e
intervenção específica para estas causas. Objetivo: Identificar e analisar o perfil clínico
de pacientes com dor cervical e lombar atendidos em uma clínica especializada em dor.
Materiais e Métodos: O desenho de pesquisa se baseia em um estudo de coorte
retrospectivo. Foram analisados 617 prontuários para dados demográficos e escalas e
questionários aplicados na avaliação inicial no período de agosto/2014 a dezembro/2015
totalizando um período de 16 meses.As escalas e questionários analisados foram:Escala
Numérica de Dor (n=253), Oswestry Disability Index (ODI) (n=455),Neck Disability
Index (NDI) (n=117), Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) em suas
subescalas, atividade física (n=524) e trabalho (n=514) e o STarT Back Screening Tool
(n=449), todos validados e traduzidos para a língua portuguesa. Este estudo foi
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com seres humanos do Centro Universitário
Barão de Mauá. Resultados: Da amostra total, 341 eram mulheres e 276 homens com
idade média de 50,7±15,2 anos e média de duração de dor de 5,26 anos.A média da
intensidade na escala de dor foi classificada como moderada, ou seja, 4,6 e 5,2 pontos
numa graduação de 0 a 10 pontos para a dor cervical e lombar, respectivamente.A
incapacidade no NDI foi classificada como "sem incapacidade" em 6,8%,"leve" em
47%,"moderada" em 35%,"severa" em 11,1% e "completa" em nenhum paciente
analisado.A incapacidade no ODI foi classificada como "mínima" em 36%,"moderada"
em 38,6%,"severa" em 20,2%, "preso na cama" em 4,3% e "acamado" em 0,4%. No
FABQ subescala atividade física, 61,4% tinham pontuação acima de 15, evidenciando
crenças exageradas de medo e evitação,ao passo que na subescala trabalho somente
7,6% revelavam alta pontuação (>34 pontos) para crenças de medo e evitação
relacionada a atividade ocupacional. Para a triagem prognóstica para resultados ruins no
tratamento mensurada pelo STarT Back, 38,9%, 37,6% e 23,3% foram classificados
como baixo, médio e alto risco, respectivamente. Conclusão: A identificação do perfil
clínico é fundamental para uma seleção apropriada de intervenções que venham a
otimizar os resultados clínicos em pacientes com dor cervical e lombar.

NO CORRELATION BETWEEN GLUTEUS MEDIUS MUSCLE ACTIVITY, HIP
ABDUCTION STRENGTH AND KINEMATIC VARIABLE DURING SINGLE-LEG
SQUAT IN YOUNG WOMEN WITH CHRONIC NON-SPECIFIC LOW BACK PAIN
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Introduction: Chronic non-specific low back pain (CNSLBP) is the leading cause of
long-term pain and disability. There is evidence showing a relationship between hip
kinematics/function and CNSLBP, especially during associated to hip dysfunctional
rotation. However, this association is still controversial considering the range of age
described in the current literature. Objective: to assess the correlation between lower
limb kinematics in the frontal plane, gluteus medius (Gm) strength, and Gm
electromyographic activity during a single leg squat test (SLS), in young women with
CNSLBP compared to asymptomatic individuals. Methods: Fifty two subjects were
included in this cross-sectional study (IUNIRArgentina Ethics committee number
24/15): 32 CNSLBP subjects (>6 months of pain; Oswestry index range: 21-40%) and
20 matched subjects in the asymptomatic group. The frontal plane projection angle
(FPPA) was measured through photogrammetry between the line from the marker on
the tibial tuberosity to center of the patella and the line from the anterior-superior iliac
spine to the center of the patella at the frame that corresponded with the point of
maximum knee flexion. All subjects performed SLS monitored by surface
electromyography (sEMG) of the Gm. Side lying hip abduction strength and Gm
activation was measured by a hand-held dynamometer and sEMG, respectively.
Normality was assessed by Lilliefors test and correlations through Pearson`s coefficient.
Results: no correlations were found among the Gm strength, the sEMG activity and the
FPPA, neither for CNSLBP subjects nor to asymptomatic group. Conclusion: Results
showed no correlation among CNSLBP, hip kinematic, Gm strength and sEMG in
young women. Results and previous contradictory results, which noted differences in a
large range of age, suggest segmented results for groups based on age. Further studies
should focus on such differences when comparing subjects with CNSLBP.
Key-words: hip, strength, low back pain, physical assessment, electromyography

“A INFLUÊNCIA DA FORÇA PRÉ-OPERATÓRIA DOS MÚSCULOS
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INTRODUÇÃO: A artroplastia total de joelho (ATJ) é reconhecida como o
procedimento mais eficiente para pacientes com osteoartrite de joelho (OAJ) grave.
Entretanto, a recuperação da função é variável e nem todos os pacientes apresentam
melhoras significativas.Além disso, a capacidade de deambular, entre outras atividades,
é limitada em pacientes com ATJ quando comparada a idosos saudáveis. Evidências
apontam a fraqueza muscular como preditora de limitações funcionais em pacientes
com OAJ. A idade, índice de massa corpórea, gênero e função percebida através de
questionários também têm sido reportados como influenciadores da função pósoperatória, porém, são variáveis não modificáveis e não oferecem uma direção
específica na reabilitação antes e após a ATJ. OBJETIVOS: Avaliar a influência dos
músculo sextensores e flexores de joelho sobre desempenho funcional pós-operatório de
pacientes submetidos à ATJ. MÉTODOS: Estudo coorte prospectivo composto por 87
sujeitos (62 mulheres), idade 66,9 ± 6,66 anos, submetidos à ATJ unilateral. Foram
excluídos sujeitos com hipertensão arterial e diabetes descontrolada, alterações
neurológicas, artrite reumatoide juvenil e ATJ contralateral. A força dos músculos
extensores e flexores de joelho foi mensurada através do equipamento isocinético
Biodex System Pro4TM, na velocidade 60°/s. A média de pico de torque de cinco
contrações concêntricas foi normalizada pela massa corpórea. Para avaliação do
desempenho funcional foi utilizado o teste de caminhada de seis minutos (TC6). Os
sujeitos foram avaliados uma semana antes de cirurgia e 12 meses após. O teste de
Pearson foi utilizado para verificar a correlação entre a força muscular pré-operatória e
o desempenho funcional pós-operatório. Todos os sujeitos assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética (CAEE
23722413.0.0000.5440). RESULTADOS: Houve correlação positiva significativa entre
a força pré-operatória dos músculos extensores e flexores do joelho operado (r 0,42
p<0,0001; r 0,53 p<0,0001, respectivamente) e não operado (r 0,55 p<0,0001, r 0,59
p<0,0001 respectivamente) com o desempenho no TC6 após 12 meses de pósoperatório. CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que a força pré-operatória dos
músculos extensores e flexores do joelho operado e não operado é capaz de influenciar

o desempenho funcional após 12 meses de cirurgia. O fortalecimento destes grupos
musculares deve ser encorajado no pré-operatório de sujeitos submetidos à ATJ.

EFEITOS DA IMERSÃO EM AGUA FRIA COMO TÉCNICA RECUPERATIVA NA
MELHORA DO SALTO: REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE.
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Introdução: A imersão em água fria (IAF) é uma das técnicas de recuperação pósexercício, que devido a sua facilidade logística e seu baixo custo, tem sido muito
investigada na literatura atual. No entanto, sua metodologia de aplicação pode variar,
principalmente quanto ao tempo da imersão e a temperatura de aplicação e o melhor
método de aplicação para recuperação do desempenho ainda permanece obscuro.
Objetivo: determinar a eficácia da IAF comparado a condição controle e identificar a
melhor forma de aplicação da técnica sobre o desempenho, avaliada por meio de testes
de salto. Métodos: Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed/MEDLINE,
EMBASE, SPORTDiscus, PEDro e The Cochrane Library para identificação de ensaios
clínicos randomizados que compararam a IAF e recuperação passiva para variável salto
(salto contra movimento, drop jump e squat jump) 24 horas pós-exercício. Foi utilizado
os seguintes descritores: randomized controlled trials; cold water immersion e postexercise recovery. Não houve restrições aplicadas as condições da amostra (idade, sexo,
nível de exercício) ou idioma dos estudos. Os dados foram agrupados em meta-análises
e descritos como diferenças de médias padronizadas (standardized mean difference SMD) com intervalos de confiança de 95% (IC95%). Resultados: um total de 10
estudos foram incluídos na revisão e meta-análise. Para análise da temperatura da água,
considerou-se duas categorias: frio severo (5-10ºC) e frio moderado (11-15ºC) e para
tempo de imersão considerou-se curta duração (<10 minutos) e média duração (11-15
minutos). Os resultados da meta-análise evidenciaram que a IAF é mais eficaz que a
recuperação passiva (SMD=0,49; 95% IC 0,26, 0,73; p<0,001). A temperatura da água
considerada frio moderada apresentou os melhores resultados (frio severo: SMD=0,39;
95% IC -0,02, 0,79; p=0,06; frio moderado: SMD=0,55; 95% IC 0,26, 0,85; p<0,001).
Em termos de tempo de imersão, a categoria média duração apresentou os melhores
(curta duração: SMD=0,35; 95% IC -0,02, 0,72; p=0,07; média duração: SMD=0,53;
95% IC 0,24, 0,83; p<0,001).Conclusão: As evidência sugerem que a IAF é melhor que
a recuperação passiva para a recuperação da variável salto. Observa-se ainda que os
melhores resultados são evidenciados quando a IAF é aplicada com temperatura da água
entre 11-15ºC e com tempo de imersão entre 11 e 15 minutos.
Palavras-Chave: recuperação da função; crioterapia; imersão; salto; força muscular.
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Introdução: A fisioterapia aquática tem se mostrado uma ferramenta eficaz no
tratamento da lombalgia crônica, mas o programa de exercícios aquáticos mais
adequado ainda não está bem estabelecido. Objetivo: Comparar a efetividade de dois
programas diferentes de fisioterapia aquática na dor, funcionalidade e qualidade de vida
de pacientes com lombalgia crônica. Métodos: Ensaio clínico randomizado com duração
de cinco semanas (2x/sem). Os indivíduos foram divididos aleatoriamente em dois
grupos. Um grupo força (GF) realizando exercícios de fortalecimento da musculatura
estabilizadora de tronco na água e grupo marcha (GM) realizando apenas marcha na
piscina. Desfechos: Escala Visual Análoga da dor (EVA), Roland-Morris (RM) e
qualidade de vida SF-36. Para avaliar se existe diferença significativa entre os dados
basais e os dados após o tratamento foi utilizado o teste t pareado e não pareado. O
estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com número CAAE
44527815.2.0000.0030. Resultados: Foram avaliados 36 indivíduos e, destes, 33 foram
aleatoriamente alocados nos grupos GF (n=15) e GM (n=18). Três indivíduos
abandonaram o tratamento, sendo dois no GF e um no GM. A média de idade e da
duração da dor em anos dos grupos GF e GM foram respectivamente, 56,2±9,5; 2,7±1,6
e 56,1±10,1; 2,8±1,2. Não houve diferença estatística entre as características
demográficas dos dois grupos. Toda a análise foi feita com base no princípio da
intenção de tratamento. Não foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos
para todos os desfechos analisados. Porém, houve melhora significativa na avaliação
antes e depois dentro de cada grupo nas seguintes variáveis. GM: EVA: 2,4 (basal: 5,8;
melhora 58,9%; p<0,001); RM: 10,7 (basal: 14,3; melhora 20,2%; p<0,05) e SF-36 dor
61,7 (basal: 40,3; melhora 32,3%; p<0,001). GF: EVA: 2,7 (basal: 6,3; melhora 51,9%);
RM: 10,4 (basal: 15,1; melhora 34,0%) e SF-36 nas dimensões dor: 52,8 (basal: 30,7;
melhora 38,2%; p<0,05). Conclusões: Nenhuma diferença significativa foi encontrada
entre os dois grupos nos desfechos avaliados, porém ambos os grupos apresentaram
melhora significativa das variáveis no período do estudo. Pode-se concluir que a
realização de exercícios simples sem a necessidade de supervisão direta e constante
promove benefícios ao paciente com dor lombar crônica da mesma forma que a
realização de exercícios direcionados e necessitando supervisão direta e constante.

ALTERAÇÕES POSTURAIS DA COLUNA VERTEBRAL EM PARTICIPANTES
DE UM PROGRAMA DE ESCOLA DA COLUNA
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Introdução: A boa postura refere-se àquela onde o corpo é sustentado com o mínimo
possível de esforço muscular. Uma vez que, os indivíduos que apresentam disfunções
na coluna vertebral geralmente adotam posturas inadequadas, por meio de mecanismos
compensatórios, faz-se necessário verificar quais as alterações posturais comumente
afetam a coluna vertebral. Objetivo: Identificar as alterações posturais da coluna
vertebral em participantes de um programa de Escola da Coluna. Métodos: O estudo
caracterizou-se como observacional, transversal, descritivo, de abordagem quantitativa e
sua amostra foi composta por 22 participantes de um programa de Escola da Coluna,
entre fevereiro e dezembro de 2016. Foram coletadas as variáveis sexo, idade e
alterações posturais da coluna cervical, torácica e lombar. As alterações posturais foram
avaliadas por meio de um simetógrafo. O estudo foi previamente aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Patos de Minas sob o número de
aprovação 1.432.265. A análise estatística ocorreu de forma descritiva, onde os dados
foram organizados e computados por meio do software SPSS, versão 20.0, a fim de
determinar a distribuição das variáveis em forma de médias, frequências e desvio
padrão. Resultados: A média de idade dos participantes foi de 57,9 (±13,1), sendo que
77,3% eram do sexo feminino e 22,7% do sexo masculino. Em relação às alterações
posturais da coluna vertebral no segmento da coluna cervical, 63,4% dos participantes
não apresentaram alteração, 22,6% apresentaram hiperlordose e 14,0% apresentaram
retificação. No segmento da coluna torácica, 62,7% participantes não apresentaram
alteração, 25,0% apresentaram hipercifose e 12,3% apresentaram retificação. E no
segmento da coluna lombar, 81,8% dos participantes apresentaram hiperlordose, 13,7%
não apresentaram alteração e 4,5% apresentaram retificação. Conclusão: Verificou-se
que a principal alteração postural da coluna vertebral, apresentada pelos participantes de
um programa de Escola da Coluna, foi a hiperlordose lombar. Neste sentido, é
necessário que os fisioterapeutas criem estratégias para intervir sobre esta alteração
postural de forma preventiva e reabilitativa.
Palavras-chave: avaliação postural; coluna vertebral; escola da coluna.
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INTRODUÇÃO: A escápula é base de origem dos músculos do manguito rotador.
Alterações no seu padrão de movimentação são conhecidas como discinese escapular, a
qual pode influenciar negativamente na produção de força dos músculos que estabilizam
e movimentam o braço. OBJETIVO: Investigar a influência da discinese escapular na
produção de força dos músculos do ombro. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo
transversal do tipo caso controle aprovado pelo comitê de ética da instituição (parecer
1.587.338/2016). Foram recrutadas 35 mulheres saudáveis que foram avaliadas
visualmente por dois examinadores independentes quanto ao padrão de movimento da
escápula durante a elevação do membro superior, classificando-as “com” ou “sem”
discinese escapular. Quinze foram alocadas no grupo sem discinese (SD) e 20 no grupo
com discinese (CD). A força muscular isométrica máxima de rotação medial (RM) e
lateral (RL) na posição neutra do ombro, abdução (ABD), adução (AD), rotação medial
(RM90) e lateral (RL90) na posição de 90° de abdução do ombro dominante foi
avaliada em decúbito dorsal através do dinamômetro manual Lafayette, fixado a faixas
inextensíveis. Os dados de força foram normalizados pela massa corpórea (MC) e
expressas em %MC, em quilogramas. As razões de equilíbrio entre RL/RM,
RL90/RM90, ABD/AD, RL/ABD e RL90/ABD foram calculadas. O teste t
independente foi aplicado, sendo considerado como significante P0,05). Os intervalos
de confiança (95%) das razões de equilíbrio muscular do grupo SD foram: RL/RM foi
de 0,77-0,91; RL90/RM90 1-1,25; ABD/AD 0,63-1; RL/ABD 0,73-1,2; RL90/ABD
0,95-1,4 e do grupo CD foram; RL/RM foi de 0,8-0,94; RL90/RM90 0,99-1,2;
ABD/AD 0,73-1; RL/ABD 0,75-0,99; RL90/ABD 0,91-1,1. CONCLUSÃO: A
discinese escapular presente não influencia na produção de força dos músculos motores
do ombro. Baseado neste estudo, programas de prevenção de lesões poderiam ser
traçados sem diferenças entre indivíduos com e sem discinese escapular, visando o
equilíbrio dos principais grupos musculares do ombro. A investigação da força em
atividades dinâmicas poderia ser investigada em estudos futuros.
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Introdução: O controle postural (CP) raramente é uma tarefa única, sendo
frequentemente associado a tarefas motoras ou sensoriais concomitantemente, formando
o paradigma denominado dupla-tarefa (DT). Quando simultâneos, o CP e uma tarefa
secundária competem por recursos atentivos, o que pode levar a uma desorganização
das informações. O idoso possui maior dificuldade de regular o CP, principalmente em
situações de DT devido às perdas funcionais advindas do envelhecimento, tornando-o
mais susceptível a quedas. Porém, sabe-se que idosos ativos tendem a apresentar
menores oscilações corporais. Objetivos: Este estudo teve como objetivo verificar a
influência de uma atividade de DT cognitiva no CP de uma população saudável e ativa
de indivíduos idosos. Métodos: Estudo transversal de caráter exploratório, apreciado e
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos sob parecer de número
1.090.761, estando de acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de
Pesquisas envolvendo seres humanos (Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de
Saúde). Realizou-se avaliação estabilométrica em ortostatismo bipodal com base de
sustentação plantar delimitada e padronizada, numa plataforma de força com sensor de
quartzo piezelétrico Midcaptures e softwareFootwork. Foram adotadas três condições de
avaliação do centro de pressão (CoP): olhos abertos (OA), olhos fechados (OF) e duplatarefa (DT), essa que foi realizada pelo incremento do teste de Stroop na postura
delimitada. A avaliação do nível de atividade física foi realizada pelo questionário
Internacional de Atividade Física (IPAQ) Versão Curta. Resultados: Participaram do
estudo 50 idosas com faixa etária entre 61 e 84 anos, participantes de um Projeto de
Extensão Universitário onde realizam, semanalmente, atividades direcionadas ao
equilíbrio corporal. A comparação entre as condições apresentou significância
estatística para as condições de OA e OF (p=0,046), DT e AO e OF (p=0,09 e p=0,02
respectivamente). A correlação entre os valores estabilométricos e nível de atividade
física, apesar de baixa significância estatística, apresentou menores oscilações do CoP
nos indivíduos ativos e muito ativos. Conclusões: A DT relaciona-se a uma maior
oscilação corporal no idoso, influenciando negativamente no CP.A prática de atividade
física prediz melhoria no desempenho do CP, mesmo em situações de DT,
proporcionando a esses indivíduos melhor equilíbrio e menor risco a quedas.
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Introduction: The exercise with vascular occlusion consists in the partial blood flow
restriction (BFR), usually applied proximally in the exercised segment to increase
strength and muscle hypertrophy even when associated with low intensity exercise.
BFR exercise can be potentially useful for athletes or subjects with with osteoarthritis.
Has been shown that total BFR induces electromyographic signals (EMGs) of muscle
fatigue, however, it is unclear what the effects of the partial BFR on the EMGs after a
submaximal isometric intermittent handgrip exercise (IIHE) carried out to task failure
(TF). Objectives: To investigate the effects of partial blood flow occlusion (PBFO)
during IIHE on the median frequency (EMGFmed) and peak of EMG signal
(EMGpeak) after TF. Methods: In a randomized crossover study, twelve healthy men
(21 ± 1.71 years) carried out an IIHE at 45% of the maximum voluntary isometric force
(MVIF) (determined before exercise) until the failure (inability to maintain 30% of
MVIF) with PBFO or free blood flow (FBF). The washout period was among 72h
(minimum) and 1week (maximum). Occlusion pressure was determined individually by
Doppler ultrasound previously to the exercise. The EMG signals were measured
concomitantly with MVIF before and 1, 3, 5, 7, 9 and 11 minutes after exercise. The
local Ethics Committee approved all procedures (CAAE: 36832814.9.0000.5208). A
low-pass filter at 15 Hz (Butterworth 4th order) was applied in the raw EMG signal. To
identify EMGFmed, a 1-second window (2000 points) was submitted to the Fast Fourier
Transform (Hamming window processing). In the time domain, the EMGpeak was
identified. EMGFmed and EMGpeak obtained post IIHE was normalized by the PRE
measure (i.e., POST/PRE) and then used in the statistical analysis. The statistical
Friedman and Wilcoxon tests were used and the significance level was set at p <0.05.
The median with the first and third quartiles are reported. Results: TF was significantly
faster in PO (390 ± 210s) compared to FF (510 ± 240s). The EMGFmed decreased
significantly in the POST 1 (- 20.3%) and POST 3 (-12.7%) measures, when compared
to PRE exercise, only in the PO condition. The EMGpeak was significantly higher in
the PO (13% and 17.4%) when compared to FF (-7.1% and -11.2%) in POST 7 and
POST 9 measures, respectively. Conclusions: Despite the shorter exercise time in the
PO condition compared to FF, the EMG analysis showed greater fatigue after failure in
the PO condition.

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO ENCAMINHAMENTO PARA O
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA APÓS A ALTA HOSPITALAR DE FRATURADOS
POR TRAUMA DE TRÂNSITO
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Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 20-50 milhões de pessoas
sofrem lesões incapacitantes decorrentes de acidentes de trânsito (AT) a cada ano. Para
o pleno restabelecimento funcional dos acidentados, se faz necessária atenção integral;
entretanto, no Brasil, inexistem estudos que verifiquem o encaminhamento para
fisioterapia após a alta hospitalar em indivíduos acidentados. Objetivos: Verificar a
prevalência e fatores associados de encaminhamento para o serviço de fisioterapia após
a alta hospitalar de fraturados em decorrência de AT. Metodologia: O estudo foi
realizado em hospital público de referência e apresentou delineamento transversal,
sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer 1.196.61. A coleta foi
estruturada em dois momentos: a) foi realizada entrevista com os acidentados
internados, sendo coletadas variáveis socioeconômicas, relativas ao momento do
acidente, à lesão e ao momento de internação hospitalar; b) um mês após a alta
hospitalar uma segunda entrevista foi realizada por telefone, sendo verificado o acesso à
fisioterapia após a alta hospitalar. Utilizou-se análise descritiva e de associação. Na
análise bruta utilizaram-se os testes Qui-quadrado de Pearson e de tendência linear, na
ajustada utilizou-se Regressão de Poisson. O nível de significância considerado foi de
p<0,05. Resultados: Observou-se que, dentre os 150 indivíduos entrevistados, 83,3%
eram do sexo masculino. A maioria tinha entre 18-43 anos (70,7%) e aproximadamente
70% era motociclista. Na entrevista realizada por telefone, 136 acidentados foram
incluídos, verificando-se que apenas 19,1% foram encaminhados para fisioterapia após
a alta hospitalar e, efetivamente 9,6% tiveram acesso ao serviço; entretanto, menos da
metade realizou fisioterapia através do Sistema Único de Saúde. Os resultados ainda
apontaram que os motociclistas apresentaram 52% menor probabilidade de serem
encaminhados para a fisioterapia após a alta hospitalar (p=0,03) e conforme foi
aumentando o período de internação hospitalar aumentou a probabilidade de
encaminhamento para o serviço após a alta (p=0,02). Conclusão: Um a cada cinco
acidentados foi encaminhado para a fisioterapia e, efetivamente, um décimo dos
acidentados fraturados teve acesso. Adicionalmente, o encaminhamento esteve
positivamente associado ao período de internação hospitalar e aos não motociclistas.

COMPARAÇÃO DO EFEITO PLACEBO ENTRE DISPOSITIVOS DE
ACUPUNTURA NÃO PENETRANTES E ACUPUNTURA REAL EM INDIVÍDUOS
SAUDÁVEIS: UM ESTUDO ALEATÓRIO.
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Introdução: Nas últimas décadas, o tratamento com acupuntura ganhou popularidade no
mundo ocidental devido aos seus efeitos terapêuticos (ZHU et al., 2013). Objetivos: O
presente estudo objetivou avaliar a eficácia de três métodos de acupuntura placebo para
mascaramento aplicados em indivíduos saudáveis. Métodos: Antes de iniciar a coleta de
dados o estudo teve aprovação pela Plataforma Brasil com o número CAAE:
47193015.5.0000.5546 e REBEC: RBR-3w2p32. Trata-se de um ensaio clínico
experimental, com distribuição aleatória duplamente encoberto, controlado por
placebos. Foram incluídos 321 voluntários saudáveis e formados 14 grupos, os quais
foram divididos aleatoriamente em sete grupos que utilizaram o ponto E25 (abdominal)
e sete o ponto B52 (lombar) para puntura. Foi aplicado acupuntura real e três métodos
diferentes de acupuntura placebo, além de grupos que recebiam acupuntura real e
placebo em um mesmo indivíduo. Utilizou-se a escala numérica da dor para mensurar o
desconforto e questionário para avaliar se o tratamento tinha sido placebo ou real,
ambos aplicados por investigador mascarado quanto à técnica que tinha sido aplicada.
Resultados: A presença de desconforto proveniente da puntura não diferiu
significativamente entre os grupos de estudo. A maioria do sujeitos acreditaram que
estavam recebendo acupuntura real, porém não houve diferença significativa quanto à
crença entre os grupos. O percentual de participantes que informaram acreditar ter
recebido acupuntura real no ponto E25 foi de 69,56% no grupo real, 86,95% no grupo
Park Sham, 82,60% no grupo agulha + espuma, 91,30% na inserção e retirada, 78,26%
no grupo real + Park Sham, 86,36% no grupo real + agulha e espuma, e 86,95% no
grupo real + inserção e retirada; no ponto B52, foi de 86,36% no grupo real, 86,95% no
grupo Park Sham, 69,56% agulha + espuma, 72% na inserção e retirada, 86,95% no
grupo real + Park Sham, 81,81% no grupo real + agulha e espuma e 78,26% no grupo
real + inserção e retirada, a duração da sensação de puntura foi estatisticamente maior
no grupo real B52 e real + inserção e retirada no E25. Conclusão: Todos os métodos de
acupuntura placebo utilizados são eficazes para mascaramento dos sujeitos de pesquisa
que são punturados em distintos pontos corporais, e nenhum deles apresentou vantagem
em relação aos demais.
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INTRODUÇÃO: A obesidade é um problema de saúde pública mundial. Dentre as
complicações associadas a obesidade grave, a dor musculoesquelética tem grande
importância por resultar em diminuição da qualidade de vida e afastamento das
atividades. OBJETIVO: Descrever a localização de dor musculoesquelética e sua
intensidade e associação com o afastamento das atividades em adultos com obesidade
grave. MÉTODOS: Dados de linha de base do ensaio clínico DieTBra Trial com obesos
graves de ambos os sexos. Foram avaliados 150 pacientes sendo 14.67% homens e
85.33% mulheres com Índice de Massa Corporal 35 kg/m². Para identificar a
prevalência de dor musculoesquelética nos últimos doze meses e o afastamento das
atividades foi utilizado o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares. O
questionário avalia sintomas de dor no pescoço, ombros, parte superior das costas,
cotovelos, parte inferior das costas, punho/ mãos, quadril/coxas, joelhos e
tornozelos/pés. A intensidade da dor foi analisada pela Escala Visual Analógica (escala
numérica 0-10), sendo classificada de 1 a 3 como dor baixa, 4 a 7 como dor moderada e
8 a 10 como dor intensa. As análises estatísticas foram realizadas no Software Stata/SE
12.0. A análise foi realizada por meio da regressão de Poisson, a qual foi utilizada para
determinar a razão de prevalência (RP) e respectivo intervalo de confiança entre dor
musculoesquelética e o afastamento das atividades. Este estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/HC/UFG), sob o protocolo 747.792/2014.
RESULTADOS: A prevalência de sintomas de dor musculoesquelética em obesos foi
de 98.67%. A maior prevalência de dor foi em tornozelo e pés (84%), seguida por parte
superior das costas (75,33%), joelhos (74%) e parte inferior das costas (72.67%). A
média de intensidade de dor nessas regiões variou de 6,82±0.24 a 8,20±0.20. A
prevalência de afastamentos das funções laborais foi de 34,67% por dores no tornozelo
e pés e 28,67% por dor no joelho. A presença de dor musculoesquelética nas nove
regiões avaliadas foi associada ao afastamento das atividades laborais com razão de
prevalência e intervalo de confiança maior que 1 para todas as categorias e valor de p=
0.000. CONCLUSÃO: Obesos graves apresentam alta prevalência de dor
musculoesquelética. As regiões mais atingidas foram tornozelo e pés e joelhos sendo
predominante a dor intensa e uma importante causa de afastamento das atividades e
serviço.
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THE INSOMNIA EFFECT ON MUSCULOSKELETAL PAIN PERCEPTION IN
POSTMENOPAUSAL WOMEN
Autores
Cristina Frange 1, Helena Hachul 1,2, Camila Hirotsu 1, Sergio Tufik 1, Monica Levy
Andersen 1
Afiliação
Departamentos de 1 Psicobiologia, 2 Ginecologia, Universidade Federal de São Paulo,
São Paulo, SP, Brazil
Introduction: Menopause encompasses the loss of ovarian reproductive function. It is a
physiological, natural process of aging. With the increase in life expectancy, more than
one third of women will spend their life span in the postmenopausal stage, and probably
face menopausal symptoms, caused by hormonal alterations of the period. Two core
menopausal symptoms are musculoskeletal pain (MSP) and insomnia. Objective: To
investigate the association between MSP and insomnia on number of pain sites,
severity, interference on daily function and intensity of pain, and sleep pattern in
postmenopausal women. Methods: A cross-sectional case-control study in 4 groups of
postmenopausal women: control (CTRL), musculoskeletal pain (MSP), insomnia (INS)
and insomnia+musculoskeletal pain (INS+MSP) was approved by Ethical Committee of
our Institution (#786.299/2014). Menopausal status and insomnia was diagnosed at a
medical appointment. Patients completed a form on age, clinical and social data. Sixtytwo participants answered Nordic Musculoskeletal Pain Questionnaire (number of pain
sites), Brief Pain Inventory (pain severity and interference on daily function), pain
diaries (Visual Analog Pain Scale upon awakening, at mid-day and before going to bed,
during 10 days) and 43 underwent a full night polysomnography exam. Results: The
INS+MSP group presented a higher frequency of women reporting 3 or more pain sites
(88.2%) compared to other groups (2=64.95; df=1; P<0.01). Insomnia by itself was
associated with pain severity (F=10.31; df=1; P<0.05), pain interference on daily
function (F=10.53; df=1; P<0.05), increased pain intensity at mid-day (F=5.22; df=1;
P<0.05) and increased sleep fragmentation (F=5.61; df=1; P<0.05), independent of
chronic MSP. Conclusions: The group with both comorbidities had more pain sites.
Insomnia was associated to more pain complaints and with sleep fragmentation. Relief
of pain generated by sleep was evident only until the first half of the day. Through
physiotherapeutic resources we can treat and prevent pain, in order to improve sleep and
also interrupt the perpetuation of the sleep-MSP cycle, avoiding the negative
consequences of menopausal symptoms.
Key Words: Sleep - Musculoskeletal pain - Postmenopause - Insomnia - Quality of life.
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Introdução: O questionário Anterior Knee Pain Scale (AKPS) é conhecido, validado e
confiável para mensuração da funcionalidade na Síndrome da dor femoropatelar
(SDFP). Entretanto, a literatura atual não estabelece a diferença do desempenho
funcional entre pacientes com SDFP e individuos saudáveis. Objetivos: O objetivo do
presente estudo foi quantificar o desempenho funcional em indivíduos com SDFP
comparado a população saudável. Metodologia: A amostra foi composta de 40
voluntárias, do sexo feminino, com idade entre 18 a 40 anos, divididas em dois grupos:
grupo controle (n=20) e grupo SDFP (n=20). Após esclarecidas sobre o estudo, as
voluntárias foram aleatorizadas em função da sequência de execução de seis testes
clínicos e funcionais. Os testes realizados neste estudo realizam mensurações de
aspectos diferentes necessários para as atividades funcionais: teste de sentar e levantar
(TSL) avalia a aptidão músculo esquelética, sentar e levantar em 30 segundos (SL30) a
força muscular de membros inferiores, teste de subida de escada (TSE) e Teste de
descida em escada (TDE) avaliam a agilidade na subida e descida em escada, teste de
degrau de 6 minutos (TD6) exige resistência muscular, por fim, o teste de descida de
degrau (TDD) mensura o valgo dinâmico. Para análise estatística utilizou-se os testes
Shapiro Wilk e Mann Whitney, através do programa SPSS 20.0. Resultados: Os
resultados de idade, peso, altura, IMC não estabeleceram diferenças entre os grupos.
Porém, para os grupos controle e SDFP, respectivamente, observou-se diferença na dor
(5,45±1,31; 0; p<0,000), tempo de dor (70,35±77,84;0; p<0,000) e AKPS (70,55±11,61;
96,70 ±4,80; p<0,002). Quando analisado o desempenho dos testes entre os grupos, o
grupo controle e SDFP apresentaram, respectivamente, o desempenho nos testes SL30
(19,25; 14,75; p<0,016), TSE (2,00; 2,38; p<0,003) e TD6 (182; 227; p<0,001), assim
obteve-se pior desempenho funcional em mulheres com a disfunção. Conclusão: As
mulheres jovens com SDFP apresentaram pior desempenho nos testes funcionais com
atividades relacionadas aos movimentos de sentar e levantar da cadeira, subir escadas e
para subir e descer step, quando comparado a mulheres saudáveis. Portanto, este estudo
destaca a diferença do desempenho funcional nas mulheres com SDFP e a necessidade
do uso destes testes para estabelecer a funcionalidade de pacientes com SDFP.
Palavras-chave: Síndrome da Dor Femoropatelar; Joelho; Fisioterapia.

ANÁLISE DO CONTROLE POSTURAL EM AGACHAMENTO UNIPODAL, NA
SUBIDA E DESCIDA DE DEGRAUS EM MULHERES COM SÍNDROME DA DOR
FEMOROPATELAR APÓS O USO DE BANDAGEM PATELAR COM A TÉCNICA
DE MCCONNELL: ENSAIO CLÍNICO ALEATÓRIO CEGO.
Autores Daniele Pereira do Nascimento (autor apresentador - CPF: 088.479.989-13)¹ ³;
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Introdução: A atividade funcional de agachar-se, subir e descer degraus está relacionada
com a queixa de dor de mulheres com Síndrome da Dor Femoropatelar (SDFP).
Entretanto o controle postural nessas atividades funcionais não está bem estabelecido.
Objetivo: Avaliar a eficácia da bandagem patelar de McConnell (BPM) sobre o controle
postural em movimentos de agachamento unipodal, subida e descida de degraus em
mulheres com SDFP. Metodologia: Este estudo caracteriza-se como um ensaio clínico
aleatório e cego, aprovado pelo comitê de ética da instituição (Parecer nº1.268.020).
Foram avaliadas 30 voluntárias com diagnóstico clínico de SDFP, entre 18 e 50 anos,
não atletas, com dor de início insidioso há pelo menos oito semanas em atividades
funcionais. Todas responderam a Escala Visual Analógica (EVA) de dor e Anterior
Knee Pain Scale (AKPS), foram aleatorizadas em grupo BPM (n=15) ou bandagem sem
tração mecânica (BSTM; n=15) e submetidas a análise do controle postural em testes de
agachamento unipodal e subidadescida de degraus, em plataforma de força. Considerouse a área de oscilação do Centro de Pressão (A-COP), frequência média anteroposterior
(AP) e médio-lateral (ML) e velocidade AP e ML para estabelecer a diferença intra e
intergrupos por meio do teste de Wilcoxon e Mann-Whitney, respectivamente, além do
tamanho do efeito das intervenções. Resultados: Os grupos BPM e BSTM foram
homogêneos em relação aos dados antropométricos e parâmetros clínicos como dor
maior que seis na EVA e funcionalidade com pontuação média de 76 na AKPS. O
grupo BPM apresentou melhora do controle postural no agachamento unipodal para
frequência média AP (p=0,001) e ML (p=0,001) com tamanho de efeito forte, e para
velocidade AP (p=0,004) e ML (p=0,001) com efeito fraco, comparados ao momento
pré intervenção. O grupo BSTM apresentou melhora da área do COP (p=0,003) e
frequência média AP (p=0,027) com tamanho do efeito moderado, apenas para descer
degraus. A comparação entre os grupos não estabeleceu diferença significativa.
Conclusão: A bandagem de McConnell melhorou o controle postural no agachamento
unipodal, o que era esperado em função do melhor posicionamento da patela.
Entretanto, o grupo BSTM também estabeleceu melhora na área e frequência do COP
de mulheres com SDFP, talvez em função do estímulo sensorial sobre a patela e
musculo quadríceps. Ainda, a BPM não apesentou efeito superior comparado a BSTM,
para as variáveis do controle postural nos movimentos avaliados.

EFICÁCIA DA ADIÇÃO DO AGULHAMENTO SECO EM PACIENTES COM DOR
CERVICAL CRÔNICA INESPECÍFICA QUE RECEBEM TRATAMENTO
BASEADO UMA DIRETRIZ CLÍNICA ATUAL: UM ENSAIO CLÍNICO
RANDOMIZADO
Autores
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INTRODUÇÃO: O agulhamento seco (AS) é uma forma de tratamento para dor
cervical que vem ganhando crescente uso. Apesar de alguns ensaios clínicos e revisões
sistemáticas demonstrarem efeitos positivos, uma recente diretriz clínica atual não
incluiu o mesmo como forma de tratamento para indivíduos com dor cervical crônica.
OBJETIVO: verificar os efeitos da adição do AS junto a um programa fisioterapêutico
baseado em recomendações atuais para o tratamento da dor cervical crônica
inespecífica. DELINEAMENTO: Ensaio clínico randomizado, aprovado pelo Comitê
de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
(UFCSPA). MÉTODOS: Trinta e sete pacientes (34±6 anos, 29 mulheres) com dor
cervical crônica inespecífica foram aleatoriamente distribuídos em: Grupo AS (n=18),
Grupo Controle (GC, n=19). Todos participantes receberam um mês de intervenção
(média de 5,1 atendimentos para o GC e 4,8 para o grupo AS). Todos os participantes
receberam tratamento baseado em exercícios de fortalecimento para região cérvicoescápulo-torácica, terapia manual (mobilizações vertebrais baseadas no conceito
Maitland) na coluna cervical e torácica, além de educação em dor. Além disso, os
indivíduos alocados no grupo AS receberam a técnica do AS nos músculos posteriores
do pescoço (trapézio superior, elevador da escápula, esplênio e semi-espinhal do
pescoço). O desfecho primário do estudo foi dor, mensurado pela escala numérica da
dor, e o desfecho secundário foi a percepção do efeito global do tratamento, mensurado
pela Escala de Percepção do Efeito Global. O modelo linear misto foi utilizado para
analisar o efeito do tratamento sobre a dor e o teste t para amostras independentes foi
utilizado para verificação da percepção do efeito global do tratamento. RESULTADOS:
Após um mês de tratamento, o grupo AS não apresentou níveis significativos de
redução da dor comparado ao GC (média de redução da dor= 0,934; 95% IC -2,067–
0,81; p=0,97). Da mesma forma, o grupo que recebeu a adição do AS não apresentou
melhora significativa na percepção do efeito global do tratamento comparado ao GC
(média= - 0,56; 95% IC – 1,378-1,267; p=0,932). CONCLUSÃO: Os resultados deste
ensaio clínico randomizado sugerem que a adição do AS junto a um programa de
fisioterapia baseado em recomendações para o tratamento da dor cervical, não melhora
significativamente a dor cervical e a percepção do efeito global do tratamento
comparado ao grupo que não recebeu a adição do AS.

EFICÁCIA DA ADIÇÃO DO USO DO AGULHAMENTO SECO EM PACIENTES
COM DOR CERVICAL CRÔNICA INESPECÍFICA QUE RECEBEM
TRATAMENTO BASEADO UMA DIRETRIZ CLÍNICA ATUAL: UM ENSAIO
CLÍNICO RANDOMIZADO
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Texto INTRODUÇÃO: O agulhamento seco (AS) é uma forma de tratamento para dor
cervical que vem ganhando crescente uso. Apesar de alguns ensaios clínicos e revisões
sistemáticas demonstrarem efeitos positivos, uma recente diretriz clínica atual não
incluiu o mesmo como forma de tratamento para indivíduos com dor cervical crônica.
OBJETIVO: verificar os efeitos da adição do AS junto a um programa fisioterapêutico
baseado em recomendações atuais para o tratamento da dor cervical crônica
inespecífica. DELINEAMENTO: Ensaio clínico randomizado, aprovado pelo Comitê
de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
(UFCSPA). MÉTODOS: Trinta e sete pacientes (34±6 anos, 29 mulheres) com dor
cervical crônica inespecífica foram aleatoriamente distribuídos em: Grupo AS (n=18),
Grupo Controle (GC, n=19). Todos participantes receberam um mês de intervenção
(média de 5,1 atendimentos para o GC e 4,8 para o grupo AS). Todos os participantes
receberam tratamento baseado em exercícios de fortalecimento para região cérvicoescápulo-torácica, terapia manual (mobilizações vertebrais baseadas no conceito
Maitland) na coluna cervical e torácica, além de educação em dor. Além disso, os
indivíduos alocados no grupo AS receberam a técnica do AS nos músculos posteriores
do pescoço (trapézio superior, elevador da escápula, esplênio e semi-espinhal do
pescoço). O desfecho primário do estudo foi dor, mensurado pela escala numérica da
dor, e o desfecho secundário foi a percepção do efeito global do tratamento, mensurado
pela Escala de Percepção do Efeito Global. O modelo linear misto foi utilizado para
analisar o efeito do tratamento sobre a dor e o teste t para amostras independentes foi
utilizado para verificação da percepção do efeito global do tratamento. RESULTADOS:
Após um mês de tratamento, o grupo AS não apresentou níveis significativos de
redução da dor comparado ao GC (média de redução da dor= 0,934; 95% IC -2,067–
0,81; p=0,97). Da mesma forma, o grupo que recebeu a adição do AS não apresentou
melhora significativa na percepção do efeito global do tratamento comparado ao GC
(média= - 0,56; 95% IC – 1,378-1,267; p=0,932). CONCLUSÃO: Os resultados deste
ensaio clínico randomizado sugerem que a adição do AS junto a um programa de
fisioterapia baseado em recomendações para o tratamento da dor cervical, não melhora
significativamente a dor cervical e a percepção do efeito global do tratamento
comparado ao grupo que não recebeu a adição do AS.

EFICÁCIA DE UM PROTOCOLO DE REABILITAÇÃO NO TRATAMENTO DE
TENDINOPATIAS DO OMBRO
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Introdução: As tendinopatias são causas comuns de dor e disfunção na articulação do
ombro, sendo a melhora da ativação muscular, da função, manejo da dor e educação do
paciente os objetivos do tratamento conservador. Objetivos: Avaliar a eficácia de um
protocolo conservador de tratamento das tendinopatias do ombro baseado em exercícios
terapêuticos e educação do paciente. Metodologia: Participaram do estudo 10 mulheres
com idade de 53(±5,05) anos que exercem atividades laborais com exigência dos
membros superiores. As voluntárias assinaram termo de consentimento livre e
esclarecido e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local
(CAAE61825416600005440). Foram incluídos voluntárias com diagnóstico de
tendinopatia do ombro; maiores de 18 anos; mínimo de 120o de amplitude de
movimento (ADM) de elevação do ombro no plano escapular e intensidade de dor 6 na
Escala Visual Analógica de dor (EVA). Foram excluídas as voluntárias que
apresentaram doenças reumatológicas, metabólicas, neurológicas e capsulite adesiva do
ombro. A avaliação incluiu: intensidade da dor (EVA); goniometria ativa e passiva de
flexão, abdução e rotações lateral e medial do ombro; avaliação da força muscular de
flexores, abdutores e rotadores do ombro com o dinamômetro isométrico manual Hand
Held®; avaliação qualitativa da discinesia escapular; avaliação das cápsulas posterior e
inferior do ombro por meio de mobilização articular e aplicação do questionário DASH.
A intervenção foi composta por exercícios supervisionados uma vez na semana e
domiciliares ao menos três vezes na semana, ambos por 6 semanas, para ganho de ADM
e fortalecimento dos músculos estabilizadores da escápula e rotadores do ombro. Os
voluntários receberam informações sobre função do ombro, tendinopatias do ombro e
fatores perpetuantes da dor, além de orientações básicas de ergonomia. A análise
estatística comparou os dados das avaliações inicial e final com aplicação do teste nãoparamétrico de Wilcoxon (p<0,05) e cálculo da mínima diferença clinicamente
importante (MDCI) para o questionário DASH. Resultados: Diferença estatística
significante foi encontrada para redução da dor (p=0,008), questionário DASH (p=0,05)
e 60% da amostra apresentou MDCI para o DASH. Conclusões: O programa de
reabilitação envolvendo educação do paciente e exercícios terapêuticos foi eficaz na
redução da dor e melhora da função de pacientes com tendinopatias do ombro.

ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA (TENS) NA FASE PÓS
OPERATÓRIA IMEDIATA DE FRATURAS PROXIMAIS DE FÊMUR REDUZ OS
CUSTOS COM FÁRMACOS
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INTRODUÇÃO As fraturas proximais de fêmur são consideradas um grande problema
para a população mundial. Com custos elevados e o aumento de encargos com o
cuidado a estes pacientes, tem havido interesse em novos métodos para aumentar a
eficiência dos atendimentos. OBJETIVO Avaliar a repercussão do uso da TENS sobre
os custos com fármacos analgésicos e anti inflamatórios no pós-operatório imediato de
pacientes com fraturas proximais de fêmur. MÉTODOS Ensaio clínico randomizado
duplo cego placebo controlado aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital
Mãe de Deus sob o parecer n° 1.228184. Participaram 42 pacientes internados no
hospital com diagnóstico de fratura proximal de fêmur. A rotina analgésica adotada
pelos médicos assistentes da equipe foi a mesma para todos e mantida sem alterações.
Este incluiu: tenoxican 20mg de 12 em 12 horas se apresentasse dor, dipirona sódica
1000mg em caso de dor ou febre, tramadol 100mg se apresentasse dor, morfina 3mg de
3 em 3 horas no caso de dor e diazepam 10mg em caso de dor ou agitação excessiva. As
avaliações ocorreram a primeira durante o período de internação pré-operatório, logo
após sua internação e previamente à randomização. A segunda aconteceu 24 horas após
o procedimento cirúrgico. A terceira 48 horas de pós-operatório e, finalmente, a
avaliação final no terceiro dia pós-operatório. A mensuração da dor foi feita através da
escala visual analógica (EVA). Foram registrados o consumo diário e total dos fármacos
em cada grupo de estudo. O protocolo de intervenção da TENS iniciou na sala de
recuperação cirúrgica e foi mantido 24 horas por dia e encerrada após 72 horas da
cirurgia. O mesmo foi desligado apenas para a realização de higiene do paciente.
RESULTADOS A TENS de longa duração reduziu a dor em 62,96% a ingestão de
Tramadol, 45,61% de Tenoxican, 24% de Dipirona e de 87,5% com Morfina nos
pacientes no pós operatório de fratura de fêmur. Esta redução representou uma
diminuição de US$ 3.975,34 para cada 1.000 pacientes com fraturas proximais de fêmur
tratadas com TENS nos três dias consecutivos a cirurgia. CONCLUSÃO A TENS
administrada na forma ininterrupta, mostrou-se eficaz para redução da dor e gerou uma
redução significativa nos custos gerados com fármacos na fase pós operatória imediata
de pacientes com fraturas proximais de fêmur.

WHAT IS THE BEST TIME TO USING START BACK TO PREDICT CLINICAL
OUTCOMES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOW BACK PAIN WHO RECEIVE
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Background: The STarT Back Screening Tool (SBST) is used to classify patients with
low back pain (LBP) into three risk categories of having a poor prognosis. However
baseline classification does not take into account variables that can influence the
prognosis during treatment or over time. Objectives: This study was designed to
investigate what is the best time to using SBST to predict clinical outcomes.
Specifically, we investigated (1) the changes in the risk classification measured by the
SBST over a period of 6 months and (2) the long-term predictive ability of the SBST
when applied at different time points in patients with chronic LBP who receive physical
therapy treatment. Methods: A 6-month prospective cohort study nested into an existing
randomised controlled trial. This study was approved by the Ethics Committee (CAAE
14386513.4.0000.0064). Were included 148 patients with chronic nonspecific LBP, of
both genders, aged between 18 and 80 years and who were seeking physiotherapy
treatment. Clinical outcomes of pain intensity, disability and global perceived effect as
well as SBST were collected at baseline, after 5 weeks, 3 and 6 months. All patients
received 10 sessions of physiotherapy, including general and specific exercises for the
lum¬bar spine and manual therapy techniques. Three categories were created to
evaluate the changes in the SBST subgroups (improved, worsened, stable). Changes in
SBST subgroups were calculated using descriptive statistics. Linear regression models
were build to analyze the predictive ability of SBST when applied at different points of
time. Results: After receiving good quality physiotherapy care, 60.8% changed their
risk classification (54.7% improved the risk). The subgroup with the highest percentage
of change (75%) was the medium risk. The SBST improved the prediction of disability,
pain intensity and global perceived effect at 5 weeks, 3 months and changes from 5
weeks to baseline, after controlling for potential confounders. The SBST at baseline did
not improve the predictive ability of the models after adjusting for confounding.
Conclusions: This study shows that many patients change their risk subgroup after
received physiotherapy care. The predictive ability of the SBST in patients with chronic
LBP increases when applied in different time points, especially after treatment. Key
words: assessment, low back pain, prognosis, STarT Back Screening Tool.

THE USE OF SBST IN EMERGENCY DEPARTMENTS FOR PATIENTS WITH
ACUTE LOW BACK PAIN: A PROSPECTIVE INCEPTION COHORT STUDY
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Background: The Nice guidelines recommends that physicians should use screening
instruments such as STarT Back Screening Tool (SBST) in primary care to identify
patients at risk of unfavourable prognosis. There are no studies that investigated the
clinical utility of the SBST in emergency departments. Objectives: 1) To analyse the
clinical utility of the SBST in emergency departments by describing changes in
classification over time and; 2) to identify what would be the best time to use the SBST
to predict long term clinical outcomes in patients with acute low back pain (LBP) seek
emergency care. Methods: A 6-month prospective inception cohort study was conducted
and approved by the Ethics Committee (CAAE: 25315713.7.0000.0064). A total of 200
participants with a new episode of acute LBP seeking emergency medical treatment
were included. Pain intensity, disability and SBST were collected at baseline, 6 and 26
weeks. Categories of improvement, clinical worsening, and stability were created to
calculate the changes in the SBST subgroups. Linear regression models were built to
analyse the predictive ability of SBST when applied at baseline, 6-week as well as
changes in the subgroup from baseline to 6-week. These models were adjusted for
potential confounders. Results: 45% of patients were classified as high risk of chronicity
at baseline. Most patients classified as medium (86.7%) or high (52.4%) risk changed
their risk subgroup after 6 weeks and most of them improved. The SBST improved the
prediction for all outcomes when applied at 6 weeks (R²= 22.1% for disability and
R²=15.6% for pain intensity), but not at baseline. Conclusion: Most of patients with a
new episode of acute LBP seeking care in emergency departments improved after 6
when they received minimal emergency care. The use of SBST to guiding initial
treatment and to predict clinical outcomes are most indicated when the instrument is
applied after 6 weeks after presentation to emergency care.
Key words: Acute low back pain; Emergency department; STarT Back Tool; Inception
cohort; Prediction models
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Introdução: A crioterapia é um método não-farmacológico, amplamente indicado para o
controle da dor e inflamação em afecções musculoesqueléticas. Apesar de também ser
investigada como uma modalidade de tratamento para doenças reumáticas, há carência
de evidências científicas em relação aos seus efeitos na artrite do joelho. Objetivo:
Investigar o papel da crioterapia na hipernocicepção mecânica, migração de neutrófilos
e histopatologia sinovial de animais com artrite do joelho. Métodos: Estudo
experimental, no qual camundongos C57BL/6 (20-25g) foram aleatorizados em três
grupos: 1 – Controle (sem intervenção); 2 – Artrite (indução por antígeno mBSA com
injeção intra-articular no joelho direito); 3 – Artrite+crio (indução por antígeno mBSA
com injeção intra-articular e intervenção com pacote de gelo ao redor do joelho direito).
No 21º dia, imediatamente após a injeção intra-articular, os animais do grupo
Artrite+crio foram tratados com crioterapia (pacote 6g; 2,1±1,3°), cujo protocolo
consistiu de duas sessões de 20 minutos, com intervalo de 2hs entre as aplicações. Após
6 horas da injeção intra-articular, os animais foram avaliados quanto a hipernocicepção
mecânica, migração de neutrófilos articular e escore histopatológico para avaliação da
sinovite. O protocolo experimental utilizado foi executado de acordo com o Guide for
the Care and Use of Laboratory Animals e International Association for Study of Pain e
aprovado pelo Comitê de Ética institucional (nº1124010316). Resultados: Foi observado
que a aplicação intermitente de crioterapia nas primeiras 6 horas após a indução, reduziu
a hipernocicepção mecânica (P=0,0002) e a migração de neutrófilos articular (P=0,005)
quando comparado ao grupo Artrite. Na avaliação histopatológica da sinovite, a
crioterapia reduziu moderadamente o infiltrado inflamatório quando comparado ao
grupo controle (P=0,0002). Conclusão: A crioterapia, aplicada na artrite aguda do
joelho de camundongos, foi benéfica por reduzir a hipernocicepção mecânica e
controlar o processo inflamatório por meio da redução da migração de neutrófilos e do

infiltrado inflamatório. Esses achados sugerem que a crioterapia poderia ser utilizada
como intervenção não-farmacológica para o controle da dor e da inflamação associadas
à artrite aguda do joelho.
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Introdução: A avaliação da qualidade de vida após reconstrução de ligamento cruzado
anterior (LCA) por meio do questionário pode ajudar na tomada de decisão clínica.
Objetivos: Realizar adaptação cultural e verificar a validade da versão brasileira do
Quality of Life Anterior Cruciate Ligament Questionnaire (ACL-QoL). Métodos:
Estudo transversal, quantitativo no Laboratório de Análise do Movimento Humano
entre novembro de 2014 e junho de 2016. Houve a tradução e adaptação cultural do
ACL-QoL conforme as recomendações das diretrizes internacionais. Cem pacientes
submetidos à cirurgia de reconstrução há no mínimo três meses da participação no
estudo. Foram incluídos com idade entre 16-50 anos que tiveram lesão unilateral de
LCA e excluídos aqueles com lesão de ligamentos colaterais grau 3, ruptura bilateral de
LCA e lesão de ligamento cruzado posterior. O presente estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa (parecer nº 838.253). Eles responderam à versão brasileira
desse instrumento, a Escala Tampa para Cinesiofobia (TSK), o Formulário de Avaliação
Subjetiva do Joelho (IKDC) e o questionário SF-36. A normalidade dos dados foi
verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. A confiabilidade foi medida pelo
coeficiente de correlação intraclasse (CCI), a consistência interna pelo alfa de Conbrach
e a validade constructo pela correlação de Spearman. Para análise estatística, foi
utilizado o software SPSS 17.0, assumindo um valor de significância de 5%.
Resultados: O ACL-QoL demonstrou boa confiabilidade teste-reteste(CCI = 0,84) e boa
consistência interna (alfa de Cronbach = 0,96). Com relação à validade, o ACL-QoL
apresentou razoável correlação quando TKS e baixa validade quando comparados com
os domínios do SF-36. O ACL-QoL apresentou boa correlação com IKDC. Conclusão:
A versão brasileira do ACL-QoL demonstrou ser consistente, confiável e válida, e pode
ser utilizada em brasileiros que se submeteram à reconstrução cirúrgica de LCA.

ASSOCIAÇÃO ENTRE POLIMORFISMOS NA REGIÃO VNTR DO GENE
AGGRECAN E A HÉRNIA DE DISCO LOMBAR
Autores
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RESUMO: INTRODUÇÃO: Atualmente, a hérnia de disco lombar (HDL) é um
diagnóstico frequente dentre as alterações degenerativas da coluna lombar e está
intimamente ligada à degeneração do disco intervertebral. A etiologia da degeneração é
complexa, porém estudos têm demonstrado fortes associações entre a degeneração
discal e fatores genéticos. Partindo desse principio, compreender essa relação pode
proporcionar novos alvos para a prevenção e intervenção junto aos indivíduos
acometidos pela doença. OBJETIVO: Investigar a associação entre polimorfismos no
gene aggrecan com a HDL. MÉTODOS: Estudo quantitativo, do tipo caso-controle,
pareado em quinquênio por idade e sexo, este estudo atendeu ao disposto na Resolução
no 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da PUC-Goiás,e o parecer 563.672. Participaram do estudo 119 pessoas
de ambos os sexos, domiciliadas em Goiânia (Brasil), com idade entre 20 e 60 anos,
sendo 39 no Grupo Caso (Ca) e 80 no Controle (Ct). Foram coletados dados
sociodemográficos, clínicos e amostras de sangue periférico, das quais o DNA foi
isolado para posterior genotipagem do número variável de repetições em Tandem
(VNTR) do gene aggrecan (ACAN) através de PCR convencional. Foram utilizados os
testes do Qui-quadrado, análise de múltiplas comparações, t de Student, odds ratio e
considerado nível de significância de 5% (p 0,05). RESULTADOS: Os grupos
mostraram-se homogêneos quanto às variáveis sociodemográficas, antropométricas e
hábitos de vida. O escore alélico do VNTR do gene aggrecan foi significativamente
menor nos voluntários com HDL; o alelo A22 mostrou-se significativamente mais
prevalente nesse mesmo grupo; no grupo Ca houve maior frequência dos alelos
pequenos A13 - A25, enquanto no Ct maior frequência dos alelos grandes, porém, sem
diferença estatisticamente significativa; em ambos os grupos os alelos mais frequentes
foram A28, A27 e A29, respectivamente; o genótipo A26/A26 foi significativamente
mais comum no Grupo Ca. CONCLUSÕES: Houve associação entre alelos pequenos
com a HDL nos adultos pesquisados (Ca), corroborando a hipótese de que um aggrecan
com menor número de repetições resulta na diminuição da função fisiológica de
hidratação do proteoglicano no disco intervertebral e, consequentemente, aumenta a
susceptibilidade individual à HDL.

FORTALECIMENTO
DO
COMPLEXO
POSTEROLATERAL
VERSUS
ANTEROMEDIAL DO QUADRIL EM PACIENTES COM OSTEOARTRITE
SINTOMÁTICA DE JOELHO: ENSAIO CLÍNICO ALEATORIZADO
Autores
Helena Larissa das Neves Rodrigues¹ (autor apresentador) CPF 055.589.753-26 Isabel
Oliveira Monteiro¹ Raíssa Grazielle de Oliveira Dantas¹ Priscila Lourinho Sales Porto¹
Amélia Pasqual Marques² Gabriel Peixoto Leão Almeida¹
Afiliação
¹Universidade Federal do Ceará- UFC ²Universidade de São Paulo- USP
Introdução: Exercícios são amplamente recomendados para pacientes com osteoartrite
(OA) de joelho. Até o momento, existe carência de ensaios clínicos verificando as
repercussões do fortalecimento dos estabilizadores do quadril nessa população.
Objetivo: Verificar os efeitos do fortalecimento do complexo posterolateral versus
anteromedial do quadril em pacientes com osteoartrite sintomática de joelho. Métodos:
Trata-se de um ensaio clínico aleatorizado e avaliador cego, com 63 pacientes com OA
de joelho divididos em dois grupos: Grupo Exercícios para Complexo Posterolateral do
Quadril (GCPL) e Grupo Exercícios para Complexo Anteromedial (GCAM). Os
desfechos clínicos avaliados foram: intensidade da dor avaliada pela Escala Numérica
de Dor (END), capacidade funcional subjetiva pela Knee Injury and Osteoarthritis
Outcome Scoree (KOOS) e avaliação da mobilidade funcional pelo Timed Get Up and
Go Test (TGUG). Ambos os grupos realizaram aquecimento, alongamentos dos
membros inferiores (MMII), terapia manual, exercícios de fortalecimento em extensão e
flexão de joelho em cadeia cinética aberta e fechada, e exercício de flexão plantar. O
GCPL acrescentou os exercícios de abdução do quadril em decúbito lateral (DL), Clam
exercise e elevação pélvica e o GCAM, exercícios de adução do quadril em DL, adução
bilateral com uma bola entre os MMII e diagonal funcional de membro inferior. Os
exercícios foram realizados duas vezes por semana, com duração de seis semanas. Para
a análise estatística foi utilizado o software SPSS 18.0 assumindo um valor de
significância de 5% (p< 0,05). A diferença entre os grupos foi calculada por meio de
modelos lineares mistos. A presente pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética (365/15)
e está registrada no Clinical Trials (NCT02901964). Resultados: A amostra apresentou
características homogêneas. Não houve diferença entre os grupos nas variáveis END
(p=0,683), TGUG (p=0,823) e KOOS nas subescalas: dor (p= 0,318), sintomas (p=
0,411), função de vida diária (p= 0,45), função no esporte (p=0,632) e qualidade de vida
(p=0,886). Conclusão: Os dois grupos apresentaram melhora significativa de todas as
variáveis analisadas, entretanto o fortalecimento do complexo posterolateral do quadril
não foi superior ao fortalecimento do complexo anteromedial do quadril em pacientes
com OA de joelho sintomática.

EFEITOS DO PILATES EM MULHERES COM LOMBALGIA CRÔNICA
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Introdução: É observada em quadros de lombalgia crônica a redução da amplitude de
movimento e alteração no padrão de flexibilidade diretamente relacionado com os
sintomas álgicos. O método Pilates tem sido amplamente recomendado para indivíduos
com dor lombar, pois a abordagem do método centra-se na consciência ativa dos
músculos do tronco para estabilizar a região lombar. Objetivos: Avaliar os efeitos do
método Pilates na dor, flexibilidade, funcionalidade e força abdominal em mulheres
com lombalgia inespecífica crônica. Métodos: Estudo experimental quantitativo,
realizado com 7 mulheres (43,28±6,44 anos; 60±7,62 kg; 22,28±2,26 Kg/m2) com dor
lombar há mais de 3 meses. Foram excluídas lombalgia aguda, doenças reumatológicas
ou neurológicas, hérnia de disco ou fratura, IMC elevado, artrose lombar, distúrbios
psiquiátricos, tumores ou histórico de cirurgia na coluna lombar e participação em
alguma forma de tratamento (n=53 mulheres). O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa (1.690.559). Foram selecionados 10 exercícios do método solo
(Ponte, Prancha lateral, Prancha, The hundred, Swimming, Abdominal com bola, Roll
up, The saw, One leg stretch, Leg pull front), sendo realizada uma série de cada
exercício com 12 repetições e intervalo de 2 minutos entre eles. Para os exercícios
prancha e prancha lateral foi realizada uma repetição com 30 segundos de isometria. A
intensidade da sessão foi controlada e classificada como leve a moderada, monitorada
pela escala de Borg. Foram 3 sessões semanais com duração de 40 minutos, durante 6
semanas, totalizando 16 sessões. Foram avaliadas dor (EVA), flexibilidade (Banco de
Wells), funcionalidade (Índice de Oswestry) e ativação do músculo transverso do
abdômen (teste de esfigmomanômetro modificado) antes e após 16 sessões. Resultados:
Foi verificado aumento da flexibilidade (29,4±8,57 vs 33,57±6,52 cm, p=0,057, t de
student) e ativação do músculo transverso do abdômen (11,7±7,9 vs 18,14±7,79 mmHg,
p=0,000, t de student) e redução da dor (4,14±2,19 vs 0,0, p=0,002, t de student). Foi
observada incapacidade funcional mínima antes e após 16 sessões de Pilates (15±0,075
vs 2±0,01 %). Conclusão: Um programa de exercícios com o método Pilates, aplicado
três vezes na semana durante 6 semanas foi eficaz em promover redução da dor e
aumento da flexibilidade, da ativação do músculo transverso do abdômen e da
funcionalidade em mulheres com lombalgia crônica inespecífica.
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INTRODUÇÃO: Os tendões podem apresentar alterações estruturais visualizadas ao
ultrassom (US). Apesar de tratar-se de um exame não ionizante e realizável a beira leito,
ainda não foi utilizado para avaliação tendínea em ambiente de terapia intensiva além de
ser considerado altamente examinador dependente. OBJETIVO: Determinar a
concordância e a confiabilidade interexaminador da imagem sonográfica tendínea
proveniente de fisioterapeutas com diferentes níveis de experiência com a técnica em
pacientes criticamente enfermos. MÉTODOS: Estudo observacional e transversal
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa em
Ciências da Saúde (n. 1.768.479). Imagens ultrassonográficas para medição da
espessura e área de secção transversa (AST) do tendão patelar direito foram adquiridas
de pacientes críticos em um hospital terciário de Brasília. Os tendões foram avaliados
nas porções proximais, médias e distais. Dois fisioterapeutas, um experiente e outro sem
experiência com o instrumento, realizaram a coleta de maneira cega. A concordância da
qualidade da imagem foi avaliada pelo coeficiente de Kappa e a confiabilidade foi
calculada pelo coeficiente de correlação intraclasse (ICC2,2), sendo: 0 = ausência; 0,010,19 = pobre; 0,20-0,39 = fraca; 0,40-0,59 = moderada; 0,60-0,79 = substancial; 0,80 =
quase completa. A representação gráfica de Bland-Altman retratou a magnitude da
diferença entre as medidas. RESULTADOS: A amostra de conveniência consistiu de 20
pacientes críticos (43+-14 anos). Foram obtidas 9 imagens de cada indivíduo por
examinador, totalizando 360 incidências do tendão patelar direito. Os coeficientes de
Kappa para as regiões proximal, média e distal do tendão patelar foram os seguintes:
0,732; 0,659 e 0,565, na ordem citada. Os valores de ICC para espessura e AST entre os
examinadores foram 0,955 (IC 95% 0,885-0,982) e 0,967 (IC 95% 0,918-0,987),
respectivamente. A análise de Bland-Altman constatou uma diferença média entre as
aferições de 0,004cm (Limits of Agreement - LOA 95%: -0,063 a 0,071cm) e 0,005cm2 (LOA 95%: -0,226 a 0,216cm2) para a espessura e AST, respectivamente.
CONCLUSÃO: O exame de ultrassonografia pode ser útil no acompanhamento de
alterações tendíneas promovidas pela reabilitação ortopédica em pacientes críticos. A
avaliação mostrou-se reprodutível tanto no momento da aquisição quanto na análise

quantitativa da morfologia do tecido independente do nível de experiência do
fisioterapeuta com a técnica.

ACURÁCIA DE UM NOVO PROTOCOLO BIOFOTOGRAMÉTRICO NO
DIAGNÓSTICO DA HIPERLORDOSE E CONFIABILIDADE NA MENSURAÇÃO
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Introdução: A postura cervical é uma importante indicadora de saúde, sendo seus
desvios e anormalidades considerados como potenciais fatores etiológicos na
patogênese de distúrbios musculoesqueléticos e biomecânicos locais ou generalizados
(Grob et al., 2007). Objetivo: Estimar a acurácia diagnóstica de um novo protocolo de
avaliação biofotogramétrico para o diagnóstico de hiperlordose cervical , em
comparação com a radiografia, e sua confiabilidade intra e interexaminadores na
mensuração do ângulo de curvatura cervical. Métodos: Estudo piloto de acurácia de
diagnóstico, do tipo transversal. 19 mulheres com dor cervical foram submetidas a
radiografia da coluna cervical para o cálculo do ângulo de Cobb e diagnóstico de
hiperlordose por um médico. Duas medidas angulares da lordose cervical foram
calculadas por cada avaliador de forma independente através de um protocolo
biofotogramético, que também permitiu o estabelecimento do diagnóstico de
hiperlordose. A avaliação da acurácia foi realizada pelas medidas de sensibilidade,
especificidade, valores preditivos positivos e negativos e razão de verossimilhança
positiva e negativa. A confiabilidade intra e interexaminadores foi calculada através do
índice de kappa, e do coeficiente de correlação intraclasse (ICC). Resultados: A
confiabilidade interexaminadores entre a biofotogrametria e a radiografia teve um
ICC=0.79 e kappa=1 na capacidade em diagnosticar hiperlordose cervical. Foi
verificada uma excelente confiabilidade intra (ICC=0.99) e interexaminadores (ICC=
0.89) da biofotogrametria. Quanto ao diagnóstico da hiperlordose cervical o protocolo
biofotogramétrico constatou ótimos valores de acurácia, como sensibilidade (100%;
95%IC: 59,04-100%), especificidade (100%; 95%IC 73.04-100%), valor preditivo
positivo (100%; 95%IC: 59.04-100%), valor preditivo negativo (100%; 95%IC 73.04100%), razão de verossimilhança negativa (0). Conclusão: O novo protocolo
biofotogramétrico proposto é acurado no diagnóstico da hiperlordose cervical e
apresenta excelente confiabilidade intra e interexaminadores na mensuração do ângulo
de lordose cervical.
Palavras chaves: fotogrametria, radiografia, postura, cervical, plano sagital.
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Introduction. Neuromuscular electrical stimulation (NMES) is used in order to induce
muscular strengthening. Kots has shown that ”Russian current”, used in athletes, could
produce strength gains. However, the most suitable parameters for muscle
strengthening, especially in sports situations, have not been defined yet. Objective.
Evaluate NMES provided effects, using medium and low frequency currents for a sixweek-training-period with field soccer players. Methods. Randomized controlled trial.
The athletes have been randomized in tree groups: control group, Russian (2500 Hz,
burst 50 Hz, pulse duration 200 s) and Pulsed current - PC (100 Hz and 200 s). The
experimental groups have trained during 6 weeks, 3 times a week. Voluntary and
evoked torque, muscle thickness, pennation angle, fascicle length and
electromyographic signals (RMS) have been evaluated. The research was approved by
the Ethics and Research Committee (CAEE: 41559415.1.0000.0030). Results. There
has been an increase in the muscle thickness and the pennation angle in both
experimental groups, but not in fascicle. For the isometric contraction and the RMS
values no significant difference has been found. There has been increase evoked torque
in both experimental groups. VAS has showed a significant decrease in sensorial
discomfort only for PC200 group. Conclusion. Both modalities have promoted an
increase in muscle thickness, pennation angle and has evoked torque without
modifications in fascicle length, voluntary torque and RMS in soccer players.
Key words: Electrical stimulation; Resistance Training; Physiotherapy.
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Introduction: It is well known that patients in the intensive care unit (ICU) imposed to
bed rest develop muscle atrophy. The major treatment for preventing it in sedated
patients is neuromuscular electrical stimulation (NMES). However, there are no studies
about the impact of the disuse and NMES over tendons architecture of critical ill
patients. Objective: to assess the impact of disuse, as well as the NMES effect, over
tendinous architecture of critical ill patients. Methods: We carried out a prospective,
single blinded, randomized clinical trial in mechanical ventilated traumatic brain injury
patients in ICU. Our study was approved by FEPECS ethical committee under the n°
1107517. Patients were randomized to control group (CG) or NMES group (NG). The
CG has undergone conventional physiotherapy (passive motion, stretching and
functional positioning). The NG, beyond conventional physiotherapy, it has undergone
NMES on quadriceps femoris muscle. NMES protocol was applied daily during the first
14 days of internship in ICU. Quadriceps tendon was assessed by B-mode
ultrasonography over days 1, 3, 7 and 14. Structural tendon characteristics were
evaluated by thickness, cross-sectional area (CSA) and echogenicity. Data were
expressed in mean and ± standard deviation. We used ANOVA Two Way corrected for
multiple comparisons with Bonferroni test to compare differences between the groups.
Results: Sixty-nine patients were enrolled in the study and twenty-seven completed 14
days of follow-up, fifteen in the NG. General baseline characteristics were mean age of
32 ± 9.5 years, 81,5% male, APACHE II score of 14 ± 4 and diffuse axonal injury grade
III in the majority of subjects, 20 (75%). Quadriceps tendon thickness decreased
significantly in the CG when compared with NG in 14th day: -0.13 ± 0.08 cm vs. 0.02 ±
0.04 cm respectively, p < 0.0001. Quadriceps tendon CSA demonstrated the same
pattern in 14th day: CG, -0.37 ± 0.24 cm2 vs. NG, 0.24 ± 0.65 cm2, p < 0.006. There
was no statistical difference in the echogenicity between groups: CG, 3.41 ± 15.3au vs.
NG, -2 ±12.4au, p < 0.72. Conclusion: We showed that even short-term disuse promotes
deleterious effects on the quadriceps tendon architecture in critical ill patients.

Moreover, NMES applied daily can prevent quadriceps tendon architecture dysfunctions
in that population.
Key words: Electric Stimulation. Atrophy. Intensive Care Units.
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INTRODUÇÃO:Capsulite Adesiva (CA) acomete cerca de 3-5% da população,
principalmente na faixa etária dos 40 a 60 anos.Com evolução em poucas semanas sem
causa aparente ou decorrer de trauma, caracterizada pela perda global de amplitude de
movimento (ADM) ativo e passivo do ombro. Na diminuição da dor são utilizados
procedimentos clínicos, cirúrgicos e fisioterápicos. Método Maitland (MM), sistema de
avaliação e tratamento de movimentos passivos oscilatórios, rítmicos articulares, surge
como recurso eficaz da fisioterapia.OBJETIVOS: Analisar efeitos da mobilização
articular pelo MM no tratamento de paciente com CA do ombro direito (OD) sobre
nível de dor, ADM e capacidade funcional.METODOLOGIA:Estudo de caso, feminino,
55 anos, diagnóstico médico de CA do ombro, sem tratamento fisioterapêutico prévio,
assinado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; CAAE: 03130172000-09. Na
avaliação inicial (T0) foram coletadas variáveis descritivas (sexo, idade, profissão,
história da doença atual, membro acometido, tempo de afecção, comorbidades,
medicamentos anti-álgicos) e variáveis independentes (dor, ADM, capacidade
funcional) do estudo. Utilizada Escala Visual Analógica (EVA) para dor;goniometria
para ADM do OD (flexão, abdução, rotações externa e interna); Capacidade funcional
(CF) no Índice de Dor e Incapacidade do Ombro (Shoulder Pain and Disability IndexSPADI). Aplicação diária do MM, intervalo finais de semana, total 15 sessões; três
repetições cada movimento, um minuto de manipulação outro de repouso. Voluntária
posicionada sequencialmente: decúbito dorsal (DD), ventral (DV) e sentada após as três
séries para cada movimento; retornava ao DD, realizados movimentos acessórios
longitudinais, póstero-anteriores, ântero-posteriores, e látero-mediais com pequeno raio
de movimento, no limite de amplitude disponível respeitando-se dor. Reavaliações
ocorreram ao final (T1). Variáveis escore dor, grau ADM, escore CF são comparadas
descritivamente e apresentadas como Intervalo de variação na avaliação e reavaliação
(Av-Rv) e percentual de variação (%).RESULTADOS: Diminuição quadro álgico,
melhora 55,5%; aumento ADM, especial flexão, superior a 100%; evolução da CF
através do percentual de melhora 80,35%.CONCLUSÃO: Manipulação articular pelo
MM obteve efeitos benéficos no tratamento da CA do OD com diminuição da dor,
aumento nas amplitude de movimento e capacidade funcional.
PALAVRAS-CHAVE: Capsulite adesiva, ombro, manipulação articular, fisioterapia,
Maitland.

EFEITO DA MANIPULAÇÃO PELO MÉTODO MAITLAND NO TRATAMENTO
DA CAPSULITE ADESIVA DO OMBRO: ESTUDO DE CASO
Autores
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INTRODUÇÃO:Capsulite Adesiva (CA) acomete cerca de 3-5% da população,
principalmente na faixa etária dos 40 a 60 anos.Com evolução em poucas semanas sem
causa aparente ou decorrente de trauma.Caracterizada pela perda global de amplitude de
movimento (ADM) ativo e passivo do ombro. Na diminuição da dor são utilizados
procedimentos clínicos, cirúrgicos e fisioterápicos. Método Maitland (MM), sistema de
avaliação e tratamento de movimentos passivos oscilatórios, rítmicos articulares, surge
como recurso eficaz da fisioterapia.OBJETIVOS: Analisar efeitos da mobilização
articular pelo MM no tratamento de paciente com CA do ombro sobre nível de dor,
ADM e capacidade funcional.METODOLOGIA:Estudo de caso, feminino, 55 anos,
diagnóstico médico de CA do ombro direito (OD), sem tratamento fisioterapêutico
prévio, assinado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; CAAE: 0313017200009. Na avaliação inicial (T0) foram coletadas variáveis descritivas (sexo, idade,
profissão,história doença atual,membro acometido,tempo de afecção,comorbidades,
medicamentos anti-álgicos) e variáveis independentes (dor, ADM, capacidade
funcional) do estudo. Utilizada Escala Visual Analógica (EVA) para dor; goniometria
para ADM do OD (flexão, abdução, rotações externa e interna); Índice de Dor e
Incapacidade do Ombro (Shoulder Pain and Disability Index-SPADI) para Capacidade
funcional (CF). Aplicação diária do MM, intervalo finais de semana, total 15 sessões;
três repetições cada movimento, um minuto de manipulação outro de repouso.
Voluntária posicionada sequencialmente: decúbito dorsal (DD), ventral (DV) e sentada
após as três séries para cada movimento; retornava ao DD, realizados movimentos
acessórios longitudinais, póstero-anteriores, ântero-posteriores, e látero-mediais com
pequeno raio de movimento, no limite de amplitude disponível respeitando-se dor.
Reavaliações ocorreram ao final (T1). Variáveis escore dor, grau ADM, escore CF são
comparadas descritivamente e apresentadas como Intervalo de variação na avaliação e
reavaliação (Av-Rv) e percentual de variação (%).RESULTADOS: Diminuição quadro
álgico, melhora 55,5%; aumento ADM, especial flexão, superior a 100%; evolução da
CF através do percentual de melhora 80,35%.CONCLUSÃO: Manipulação articular
pelo MM obteve efeitos benéficos no tratamento da CA do OD com diminuição da dor,
aumentos nas amplitude de movimento e capacidade funcional.
Palavras-chave: Capsulite adesiva,ombro,manipulação articular, fisioterapia,Maitland.

EFEITOS DE EXERCÍCIOS DE PILATES NA DOR LOMBAR CRÔNICA
INESPECÍFICA, CAPACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA: ENSAIO
CLÍNICO RANDOMIZADO
Autores
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Introdução: Dentre as intervenções terapêuticas propostas para o tratamento da dor
lombar crônica inespecífica (DLCI), os exercícios do método Pilates vêm sendo
comumente empregados com o intuito de controlar a dor e melhorar a função. Objetivo:
Analisar a eficácia de um protocolo de exercícios de Pilates na redução da dor, melhora
da capacidade funcional e qualidade de vida em indivíduos com dor lombar crônica
inespecífica (DLCI). Método: Trata-se de um ensaio clínico randomizado registrado na
International Clinical Trials Registry Platform da Organização Mundial de Saúde (nº
U1111-1165-7006) que segue o checklist do Consolidated Standards of Reporting Trials
(CONSORT 2010). Foi conduzido em concordância com a Resolução nº 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde sob CAAE 41157515.7.0000.5207. Participaram do estudo
28 indivíduos com DLCI, ambos os sexos, 18 a 59 anos, que preencheram os seguintes
critérios: ausência de alterações estruturais dos membros inferiores e/ou coluna lombar;
histórico negativo de cirurgia em segmento vertebral; ausência de bandeiras vermelhas
ou radiculopatias; ausência de doença reumática ou incontinência urinária; não estar em
gestação ou período puerperal e não estar envolvido em outro programa de tratamento.
Os indivíduos foram alocados aleatoriamente em Grupo Controle (GC; n=9), tratado
através da Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) e Grupo de exercícios de
Pilates no solo (GP; n=19). A dor foi avaliada por meio da Escala Analógica Visual
(EAV) e do Questionário McGill; a incapacidade funcional por dor lombar, pelo
Questionário de Incapacidade Roland-Morris (QIRM) e a qualidade de vida, pelo
Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). A avaliação e reavaliação
ocorreram pré e pós-intervenção, respectivamente. Foram 21 sessões de 60 minutos, 3
vezes por semana. Resultados: Em ambos os grupos houve redução da dor e
modificação do padrão de qualificação (p<0,05). Apenas no GP observou-se redução
significativa da incapacidade no momento pós-intervenção (p<0,001) e aumento
significativo nos escores dos domínios Capacidade Funcional (p<0,001), Aspectos
Físicos (p<0,001), Estado Geral de Saúde (p=0,002), Vitalidade (p=0,006), Aspectos
Sociais (p=0,007) e Saúde Mental (p=0,008) do SF-36. Conclusão: Para redução da dor,
tanto a eletroanalgesia quanto exercícios de Pilates foram eficazes em curto prazo. No

entanto, somente o Pilates favoreceu a melhora da função e da qualidade de vida em
curto prazo.

QUALIDADE DE VIDA E FUNCIONALIDADE EM INDÍVIDUOS COM
SÍNDROME DA DOR FEMOROPATELAR.
Autores
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INTRODUÇÃO: A Síndrome da Dor Femoropatelar (SDFP) é caracterizada por dor
anterior no joelho, edema, crepitação retropatelar e bloqueio articular e agrava-se
durante atividades esportivas, ao subir e descer escadas, caminhar em terrenos
inclinados, agachar e ao permanecer sentado por tempo prolongado, podendo repercutir
na qualidade de vida e na funcionalidade. OBJETIVO: Analisar a influência da SDFP
na qualidade de vida e funcionalidade de mulheres jovens. MÉTODOS: Trata-se de um
estudo transversal. A amostra foi composta por 20 participantes, divididas em grupo
com SDFP (N=10) e um grupo controle (N=10), com ausência de qualquer dor ou
queixa nos membros inferiores. Foram aplicados uma ficha para a coleta dos dados
sócio demográficos, o questionário “Anterior KneePainScale” (AKPS) e o questionário
de qualidade de vida SF-36. Para a análise dos dados foram utilizados os testes Shapiro
Wilk, teste t de student e teste de correlação de Pearson, através do software SPSS 20.0.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade (Parecer:
1.757.451). RESULTADOS: O grupo com SDFP apresentou piores escores para a
funcionalidade, analisada através do AKPS (p<0,000), e nos domínios capacidade
funcional (p<0,000), aspectos físicos (p<0,005), dor (p<0,000), e aspectos emocionais
(p<0,031) do SF-36, quando comparado ao grupo controle. A correlação entre as escalas
AKPS e o SF-36 para o grupo com SDFP foi considerada forte entre os domínios
capacidade física, dor, vitalidade e saúde mental. Para o grupo controle, sem dor,
observou-se forte correlação somente entre o AKPS e o estado geral de saúde.
CONCLUSÃO: Mulheres jovens com SDFP apresentam piores resultados para
funcionalidade e qualidade de vida, quando comparado a indivíduos sem dor
femoropatelar. Estes aspectos podem ser levados em consideração na avaliação e
acompanhamento de indivíduos com SDFP, bem como ser utilizados como critérios de
alta para esses pacientes.
Palavras-chave: Sindrome da Dor Femoropatelar, Dor, Joelho, Qualidade de Vida,
Fisioterapia.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO SERVIÇO DE
FISIOTERAPIA DO NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO
HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA
Autores
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Afiliação
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Introdução De acordo com a Organização Mundial de Saúde, entre 20 e 50 milhões de
pessoas sofrem lesões não fatais todos os anos em consequência de acidentes
rodoviários. As lesões em extremidades inferiores são mais comuns em acidentes de
motocicleta não fatais, afetando cerca de 30 a 70% dos motociclistas ferido e têm os
desfechos mais graves em termos de incapacidade permanente. A reabilitação do
paciente cirúrgico é um processo amplo e dinâmico, orientado para a recuperação do
bem-estar físico, psíquico e social. Neste sentido, é de extrema importância
compreender as características dos indivíduos submetidos ao atendimento para que se
possa traçar planos e metas. Objetivo Analisar o perfil epidemiológico dos pacientes
submetidos à cirurgia ortopédica e atendidos no Serviço de Fisioterapia do Núcleo de
Ortopedia e Traumatologia (NOT) do Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Métodos
O estudo transversal descritivo, realizado no NTO do HRC com amostra de 109
pacientes, de ambos os sexos, atendidos no projeto PET-Saúde/ Redes 2013-2015. Os
critérios de inclusão foram pacientes em pós-operatório de fratura de membro inferior
fechada ou exposta. Os dados foram colhidos por meio das fichas de atendimento dos
pacientes submetidos à fisioterapia entre os meses de março a setembro de 2014. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da
Saúde CAAE:58656116.7.0000.0030. Resultados Dos 109 pacientes atendidos 81
(74,31%) eram do sexo masculino e 28 (25,9%) do sexo feminino, sendo a média de
idade de 42±17,61 anos. Quanto ao nível de escolaridade, 66 pessoas (60,55%)
cursaram até o nível fundamental, 27 nível médio (24,77%) e 9 não eram alfabetizadas
(8,26%). Quanto ao mecanismo de trauma, 57 pessoas (52,29%) sofreram acidentes de
trânsito, 28 pessoas (25,69%) sofreram quedas, sete pessoas (6,42%) quadro
degenerativo, seis pessoas (5,50%) sofreram perfuração por arma de fogo e 11 pessoas
outros. Quanto a distribuição das fraturas segundo o tipo/localização, 34 pessoas
(31,19%) fraturaram o fêmur, 25 pessoas (22,94) o tornozelo, 18 pessoas (16,51%) tíbia
e fíbula e 17 pessoas (15,60%) somente tíbia. Conclusão A maioria dos pacientes era
jovem, do sexo masculino e com o nível fundamental de escolaridade, O mecanismo de
trauma mais comum foi o acidente de trânsito e as fraturas do fêmur foram as mais

prevalentes. Os achados sugerem a necessidade de campanhas educativas para a
prevenção de acidentes de trânsito.

CORRELAÇÃO ENTRE A AVALIAÇÃO PELA ESCALA VISUAL NUMÉRICA
DA DOR E A ALGOMETRIA DE PRESSÃO EM PACIENTES COM DOR
LOMBAR
Autores
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Introdução: A queixa de dor lombar é recorrente na prática fisioterapêutica e a avaliação
desta é de suma importância para traçar estratégias de tratamento fisioterapêutico e
monitorar a evolução do paciente. Assim, a Escala Visual Numérica de dor (EVN) é um
instrumento frequentemente utilizado na prática clínica para avaliação, entretanto seus
resultados são subjetivos uma vez que a percepção de dor é individual, já o algômetro
permite avaliação mais objetiva da dor pois, quantifica-a em quilogramas força,
entretanto, sua utilização na prática clínica é restrita. Objetivo: Estabelecer correlação
entre a avaliação pela EVN e o algômetro. Métodos: o estudo é quantitativo
experimental e foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Paraná (CAAE: 44642615.2.0000.010). Foram selecionados
105 pacientes com dor lombar crônica que foram submetidos a uma avaliação inicial
pela EVN e pela algometria de pressão a 5cm à esquerda (L3E) e direita (L3D) da 3ª
vértebra lombar e a 5cm à esquerda (L5E) e direita (L5D) da 5ª vértebra lombar. Então
foram submetidos a 30 minutos de intervenção (Tens convencional, Tens burst e
placebo) e reavaliados pelos mesmos instrumentos. Para análise estatística foi utilizado
o teste de correlação de Spearman entre as variáveis da avaliação pré-intervenção e da
variável de diferença entre resultados pré e pós-intervenção e análise de regressão, com
nível de significância (p) pela ANOVA menor que 0,05. Resultados: Foi verificada
correlação negativa entre avaliação inicial dos pontos pelo algômetro e pela EVN (L3E:
R²=0,003, p=0,606; L3D: R²=0,002, p=0,669; L5E: R²=0,006, p=0,448; L5D: R²=0,000,
p=0,844), demonstrando que indivíduos com a mesma percepção podem ter diferentes
limiares de dor à pressão. A correlação negativa entre a diferença das avaliações pré e
pós-intervenção da EVN e algômetro foi forte para a diferença do ponto L3E (R²=0,097,
p=0,001), L3D (R²=0,098, p=0,001) e L5E (R²=0,108, p=0,001), então conseguem
detectar a mesma variação, de maneira oposta, de dor no período pós-intervenção entre
os indivíduos de grupos diferentes. Visto que, a melhora da dor significa redução pela
avaliação pela EVN e significa aumento da tolerância a dor por pressão pela algometria.
Conclusão: As avaliações subjetiva e objetiva da dor não se correlacionam, porém,
ambas são eficazes na avaliação da dor, conseguindo proporcionar um diagnóstico
condizente com a sensação, percepção e limiar doloroso do paciente.

EFEITO DA ACUPUNTURA REAL E PLACEBO NA PERCEPÇÃO SENSORIAL
CUTÂNEA E PROFUNDA: ENSAIO CLÍNICO ALEATÓRIO.
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Introdução: O tratamento com acupuntura tornou-se cada vez mais popular no mundo
ocidental devido aos seus efeitos terapêuticos, problemas de baixa frequência
associados a esta terapia e baixo custo. No entanto, alguns estudos sugerem que tanto a
acupuntura real quanto a simulada têm efeitos terapêuticos. Nosso estudo teve como
objetivo avaliar o efeito da acupuntura real e placebo no limiar de sensibilidade cutânea
e profunda. Métodos: O presente estudo teve aprovação pela plataforma brasil com o
número CAAE: 47193015.5.0000.5546 e REBEC: RBR-3w2p32. Estudo comparativo
experimental, com distribuição aleatória duplamente encoberto, controlado por
placebos. Foram selecionados três tipos diferentes de placebo, acupuntura Park Sham,
agulha mais espuma, inserção e retirada, para comparação com a acupuntura real, 4
grupos que apontam St25 (abdominal) e 4 grupos em Bl52 (região lombar), totalizando
oito grupos. Foram recrutados 185 indivíduos que foram randomizados e as avaliações
do limiar de sensibilidade cutânea (filamentos de von Frey) e do limiar da dor de
pressão (algômetro) ocorreram antes e após a aplicação da técnica de acupuntura ou
placebo. Resultados: O limiar de sensibilidade cutânea não mostrou diferença
significativa na análise intragrupos e também comparou-se entre os grupos. O limiar de
dor de pressão mostrou diminuição significativa nos valores após a técnica de aplicação
do grupo Real Bl52 (p = 0,044) e inserção e remoção Bl52 (p = 0,037) para análise
intragrupo e comparação entre grupos, houve redução significativa Grupos reais St25 e
inserção e retirada no ponto Bl52 quando comparado ao Park Sham Bl52 e Real Bl52
respectivamente (p <0,05). Conclusão: O limiar de sensibilidade cutânea não é alterado
após a aplicação de acupuntura ou placebo, mas estas técnicas influenciam o limiar da
dor de pressão.

COMPARAÇÃO DO EFEITO BIOMODULADOR DO LASER DE BAIXA
INTENSIDADE DE 3J E 6J SOBRE AS PROPRIEDADES BIOMECÂNICAS DO
TENDÃO DO CALCÂNEO DE RATOS DIABÉTICOS
Autores
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Lânia Virgínia de Araújo Marinho1; Silvia Regina Arruda de Moraes1.
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INTRODUÇÃO: A hiperglicemia decorrente do Diabetes Mellitus (DM) pode
desencadear modificações estruturais e funcionais do tendão do Calcâneo,
comprometendo suas propriedades biomecânicas. A Laserterapia (LT) promove a
reparação tecidual, através da síntese de colágeno, o que poderia atenuar os distúrbios
na matriz celular, protegendo e melhorando as propriedades biomecânicas tendíneas.
OBJETIVOS: Comparar o efeito de duas dosagens (3J e 6J) da LT de Baixa Intensidade
sobre as propriedades biomecânicas: Força Máxima(FM); Tensão Força
Máxima(TFMáx), Deformação Específica Força Máxima(DE), Energia/Área(E/A),
Módulo Elástico(ME) e Área de Secção Transversa(AST) do tendão do Calcâneo de
ratos induzidos ao DM. MÉTODOS:45 ratos machos albinos, Wistar, 60 dias de vida,
separados em quatro grupos: Controle(GC=15) ratos não diabéticos, Diabético(GD=10)
diabéticos não submetidos à LT, Diabético Laser 1(GDL1=10) diabéticos e tratados
com LT de 3J, Diabético Laser 2(GDL2=10) diabéticos e tratados com LT de 6J. O DM
foi induzido com dose única, intraperitoneal (solução de Estreptozotocina; 55mg/kg
diluída em solução tampão de Citrato de Sódio). GC recebeu estresse da indução com a
mesma solução tampão. Foram incluídos os animais que apresentaram índice glicêmico
>200mg/dL.
Os
animais
diabéticos
foram
submetidos
a
insulinoterapia(2UI/dia;intraperitoneal). O protocolo de LT(Marcos et al. 2012
adaptado), utilizou doses de 3J e 6J(conforme o grupo), 21 sessões consecutivas,
método contato, modo pontual, caneta com diodo de GaAs, função contínua,
comprimento de onda de 808nm e potência de pico de 100mW. Ao final da LT, sob
anestesia, realizou-se coleta e dissecação do tendão do Calcâneo e o ensaio
biomecânico. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação
Animal(CEEA) sob o Proc.:23076.029551/2015-61. RESULTADOS: FM, TFMáx,
E/A, não apresentaram diferença entre os grupos tratados. A AST foi maior no GDL1
quando comparado ao GDL2 (1,62±0,94 e 1,05±0,62 respectivamente;p=0,044).
Observou-se aumento do parâmetro DE quando comparados os grupos laser com o GD
sem
intervenção
(GDL1=300,85±143,59;
GDL2=365,55±193,71
e
GD=145,50±52,01;p<0,01) e redução no ME comparando os mesmos grupos
(GDL1=8,54±5,25; GDL2=11,00±7,03 e GD=26,43±18,55;p<0,05). CONCLUSÃO:
Com este protocolo de tratamento, não foram observadas diferenças na resposta
biomecânica do tendão do Calcâneo entre as duas dosagens da LT, porém houve uma
melhora na DE e ME quando comparados GDL1 e 2 com GD e GC.

FORÇA DE PREENSÃO PALMAR EM ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL COM ÍNDICE DE MASSA CORPORAL NORMAL E COM
EXCESSO DE PESO
Autores
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Introdução: Evidenciando a crescente preocupação entre os profissionais na área da
saúde, a falta de exercícios físicos associado a mudanças nos hábitos alimentares, acaba
resultando em um alto índice de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes,
influenciando desta maneira na sua aptidão física. Objetivos: Comparar a força de
preensão palmar em escolares do ensino fundamental com índice de massa corporal
(IMC) normal e com excesso de peso. Métodos: O presente estudo caracteriza-se como
observacional com corte transversal, de caráter descritivo e comparativo, aprovado pelo
CEP sob o parecer 0014.0.398.000-11. A amostra foi composta por 124 escolares do
Ensino Fundamental, alocados em quatro grupos, conforme o sexo o IMC: GI – grupo
meninos IMC normal; GII – grupo meninos IMC excesso de peso; GIII – grupo
meninas IMC normal e GIV – grupo meninas IMC excesso de peso. A obtenção do peso
e altura para definição do IMC realizou-se através de uma balança digital
antropométrica com estadiômetro. Os dados obtidos foram submetidos a fórmula IMC=
Kg/m² e o resultado adaptado a curva de desenvolvimento IMC por idade. Já para a
avaliação da força de preensão palmar foi utilizado um dinamômetro da marca Jamar®,
onde foram realizadas três preensões voluntárias máximas consecutivas, alternando
entre o lado dominante e não dominante. A média das três repetições foi utilizada para
as análises posteriores. Os dados foram expressos como média ± desvio padrão, e para a
análise inferencial intergrupos foi utilizado o teste t de student, através do programa
SPSS for Windows (versão 19.0). Resultados: Observou-se que os escolares do ensino
médio com IMC normal (GI e GIII) obtiveram maiores FPP (0,05*) do que quando
comparado aos escolares que possuem IMC com excesso de peso (GII e GIV); o lado
dominante atingiu maiores FPP quando comparado ao lado não dominante, com
diferença significativa para os grupos I (<0,00*), II (0,03*) e III (0,05*); o antebraço do
lado dominante apresenta maior perimetria do que o antebraço do lado não dominante,
com diferenças significativas em todos os grupos: I (<0,00*), II (0,01*), III (0,01*) e IV

(0,02*); e o gênero teve influencia sobre FPP e na perimetria do antebraço, onde os
escolares do sexo masculino alcançaram maiores valores. Conclusões: Os achados do
presente estudo demonstram que, escolares com excesso de peso apresentam diminuição
na sua aptidão física FPP, visto que, os escolares com IMC normal obtiveram valores
maiores de FPP.

OCORRÊNCIA DA SINTOMATOLOGIA DE LOMBALGIA EM ODONTÓLOGOS
NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB
Autores
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Introdução: As desordens músculo esqueléticas, estão cada vez mais presentes dentre as
principais queixas dos profissionais de saúde, para os quais elas representam um
problema de grande relevância. Os profissionais da saúde bucal, especificamente os
odontólogos, diante da extensa jornada de trabalho a que são submetidos, compõem
uma categoria em relação à qual são referidos problemas no sistema
musculoesquelético. Objetivos: A presente pesquisa teve como objetivo geral verificar a
ocorrência da sintomatologia da lombalgia em odontólogos na cidade de Campina
Grande-PB, e como objetivos específicos analisou-se o perfil sócio-demográfico destes
profissionais e propôs a fisioterapia preventiva sob forma de orientação. Metodologia
Esta pesquisa realizou-se mediante uma abordagem quantitativa, do tipo transversal,
exploratória e descritiva. Resultados Foi encontrada uma prevalência de 76,92% dos
profissionais entrevistados do gênero feminino, quanto à faixa etária prevaleceu 53,85%
dos profissionais entre 30- 39 anos. Desses, 50% adotam uma postura sentada com
rotação e inclinação cervical, formando um ângulo de 90°-115° na articulação do joelho
quanto a presença de sintomatologia dolorosa durante atividade laboral 84,62% relatou
sentir dor e desconforto físico. O local da dor mais comumente apresentado foi na
região da coluna lombar, representando 54,55%, onde 59,09% dos odontólogos
relataram apresentar estes sintomas todos os dias. Diante do quadro da sintomatologia,
tratamento e prevenção a pesquisa investigou as variáveis: alterações nos hábitos de
vida com 76,92% adotados pelos profissionais pesquisados, 69,23% tiveram mudanças
nos hábitos de atendimento, 26,92% informaram que adotaram mudanças de
posicionamento corporal durante o atendimento, 23,08% informaram cessar o
atendimento quando os sintomas se agravam e 34,62% utilizam melhor sua mecânica
corporal durante a atividade laboral. Conclusão: Concluímos dessa forma, que o
conhecimento dos fatores que contribuem diretamente para o aumento de lombalgias
decorrentes da má postura durante a atividade laboral dos odontólogos, servirão de

subsidios para a realização de estratégias preventivas que visem reduzir o número de
vitimas desses episódios e das morbidades de tais lesões.
PALAVRAS-CHAVE: Lombalgia, Fisioterapia, Odontológos.
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Introdução: Alterações no controle dos músculos profundos do tronco e a extenuação
dessa região podem gerar dor lombar crônica, sendo uma das principais causas de
limitação física e funcional. Nesse tocante, o dinamômetro isocinético é considerado um
importante instrumento na avaliação do desempenho muscular, mas pouco empregado
na prática profissional, por seu alto custo para aquisição e manutenção. Objetivos:
Identificar um modelo de predição da força isocinética dos extensores lombares a partir
da avaliação da dor, incapacidade, cinesiofobia, força isométrica e força global,
avaliados por instrumentos utilizados na prática clínica, bem como identificar uma
associação entre as variáveis independentes e a variável dependente. Metodologia:
Estudo descritivo transversal de correlação-regressão, aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Universidade de Brasília – CAAE 56379716.9.0000.0030, composto por 23
bombeiros militares do sexo masculino com dor lombar crônica. Para as variáveis
independentes utilizou-se: Escala Visual Analógica, Roland-Morris Questionnaire, Fear
Avoidance Beliefs Questionnaire, dinamômetro de preensão manual e o Teste de
Sorensen. A variável dependente testada foi a contração voluntária máxima dos
extensores da coluna lombar, avaliada pelo dinamômetro isocinético na velocidade
60°/s. A análise envolveu o uso de estatística descritiva para caracterização amostral e
de correlação e regressão para verificação das variáveis do estudo. Resultados: Foram
encontrados 7 modelos estatisticamente significantes, sendo que apenas um englobou
todas as variáveis independentes com significância estatística (p=0.01; R²=0.51; R²
ajustado=0.46). Nesse modelo, a idade (p=0.00; =-0.85) e a dor (p=0,02; =-0,46) foram
as variáveis preditoras da força. Na análise de correlação 3 variáveis independentes
apresentaram associação linear estatisticamente significante com a força de extensão da
coluna lombar: a idade com relação negativa moderada (r=-0.60); (p=0.0024), a altura
com correlação positiva moderada (r=0.46; p=0.0276) e a força de preensão manual
com correlação positiva moderada (r=0.54; p=0,0080). Conclusão: A força de extensão
da coluna lombar foi predita em 50% pela idade e intensidade da dor. Além disso,
encontrou-se uma correlação diretamente proporcional entre a altura e a força de
preensão manual com a força dos músculos extensores do tronco, bem como uma
correlação inversamente proporcional entre a mesma variável e a idade dos
participantes.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E FUNCIONAL DOS INDIVÍDUOS COM
OSTEOARTROSE DE JOELHO ATENDIDOS NO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE HU-UFS
Autores
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Introdução: A osteoartrose (OA) é caracterizada pela degeneração ou desgaste
progressivo das estruturas anatômicas do joelho, principalmente as cartilagens e os
meniscos, sendo a principal causa de dor e inabilidade locomotora no mundo. Objetivo:
caracterizar o perfil epidemiológico e funcional dos pacientes com a doença atendidos
pelo HU-UFS. Metodologia: os pacientes encaminhados pelo ambulatório de Ortopedia
do próprio hospital são avaliados previamente ao tratamento fisioterapêutico, buscando
identificar-se as seguintes características epidemiológicas: Idade, sexo, peso, altura e
classificação radiológica da OA. Quanto a funcionalidade, são levantados os seguintes
fatores: testes de equilíbrio estático e dinâmico através de octobalance e leg motion,
fleximetria, Escala de Tampa de cinesiofobia, teste de Caminhada dos 6 minutos (TC6)
e teste Time up and Go (TUG). O presente estudo teve aprovação pelo Comitê de ética
em pesquisa com Seres Humanos (CAAE: 64810117.0.0000.5546). Resultados: a média
para o teste de octobalance das pacientes foi de 51,55 cm em todas as amplitudes (DP
±4.49), enquanto que o leg motion apresentou média de 1,5 cm (DP ± 0,8). Já a
fleximetria para avaliação de flexão da articulação acometida apresentou média de 95°
no lado acometido (DP ±46.11°), versus 111.66 no membro não acometido (DP
±33.89°). A média de idade da população foi de 65 anos (DP ± 8,66), sendo todas do
sexo feminino. O IMC médio foi de 27.33 (DP ± 3.26). De acordo com a classificação
radiológica de Albach, 40% das pacientes apresentaram grau IV, enquanto 10% foram
classificadas no grau I e 30% grau II da OA. No questionário de cinesiofobia, as
pacientes apresentaram respostas de concordância total (4) nas perguntas de 3 a 7, 9 a
13 e 16 e 17; apenas as perguntas 2, 8 e 14 obtiveram moda igual a 1 – discordância
completa. No TC6, as pacientes caminharam em média 350,44 metros (DP ±17,44
metros), enquanto que a realização do TUG durou cerda de 13.05 segundos (DP ±2.39
segundos). Conclusão: este estudo torna-se de alta valia para caracterização dos
indivíduos atendidos localmente, proporcionando assim melhor direcionamento para o

verdadeiro comprometimento a ser foco de tratamento, como também as reais demandas
e deficiências desta população.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES EM TRATAMENTO
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Autores
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Introdução: A qualidade de vida é vista e avaliada de forma multidimensional, pois
abrange não só o aspecto físico, mas também o social e o emocional. Muitos dos
pacientes que necessitam de fisioterapia apresentam restrições físicas e déficits
funcionais. É imprescindível saber que as limitações físicas têm repercussão na esfera
emocional e apresentam impacto sobre a qualidade de vida do paciente. Objetivos:
Identificar através do Questionário de Qualidade de Vida SF-36 as limitações funcionais
no cotidiano e dificuldades nas atividades de vida diária (AVD’s) dos indivíduos que
estão em tratamento fisioterapêutico ortopédico. Métodos: Estudo observacional de
corte transversal contou com 73 (setenta e três) pacientes com patologias, idade, cor,
etnia e sexo diversificados que estivessem em tratamento em uma clínica de fisioterapia.
A amostra foi composta por indivíduos que já haviam realizado no mínimo 10 sessões
de fisioterapia e relatavam dificuldade em exercer qualquer AVD. Foram excluídos
pacientes com menos de 10 sessões de fisioterapia. Resultados: Após mensuração o
resultado do SF-36 nos é apresentado através de 8 Domínios que variam em uma escala
de 0 a 100, onde 0 = pior e 100 = melhor. Foi realizada a média de cada domínio,
obtendo-se os seguintes resultados: Capacidade Funcional (71,64); Limitação por
Aspectos Físicos (51,02); Dor (55,21); Estado Geral da Saúde (63,67); Vitalidade
(65,13); Aspectos Sociais (74,65); Limitação por Aspectos Emocionais (63,47) e Saúde
Mental (75,56). Conclusão: O Questionário SF-36 foi uma ferramenta básica e de
grande eficácia para identificarmos os pontos que são mais e menos afetados na
qualidade de vida dos pacientes com lesões ortopédicas. Sendo assim, pode-se concluir
que os domínios mais afetados foram a Limitação por Aspectos.

EPIDEMIOLOGIA DA MORBIDADE HOSPITALAR POR CAUSAS EXTERNAS
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INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas o Brasil tem passado por uma transição
demográfica, proporcionando o aumento da morbimortalidade por causas externas que
são todos acidentes ou violências que provocam lesões não intencionais e intencionais,
respectivamente. Por ser a segunda maior causa de morte no Brasil e provocar inúmeros
traumas ortopédicos que resultam em morbidade é considerada uma epidemia,
constituindo um dos principais problemas de saúde e política pública, acometendo
principalmente a população masculina jovem. OBJETIVO: Decorrente da grande
demanda do sistema de saúde por causas externas, objetivou-se identificar a
epidemiologia da morbidade hospitalar por este grupo de causas em Goiás para assim,
avaliar a oferta de serviços públicos de fisioterapia, no atendimento à reabilitação física
dessas pessoas. METODOLOGIA: Estudo descritivo, com dados da vigilância
epidemiológica referentes a morbidade hospitalar por causas externas por local de
internação em Goiás, no período de janeiro de 2011 à dezembro de 2016.Os dados
foram coletados no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde
(SIH/SUS). RESULTADOS: As internações por causas externas em Goiás representam
4% do total de internações por causas externas no Brasil. Esse número tem crescido
com o passar dos anos e o maior número de internações aconteceu em 2016 com 44.999
casos. Nos 6 últimos anos aconteceram no estado 242.138 internações por causas
externas, correspondente à 2% do total de internações no estado, 94% dos atendimentos
foram de urgência e 44% no regime público. Os principais grandes grupos de causas
externas foram: outras causas externas de lesões por acidente (146.083 casos) seguida
por acidentes por transporte (51.251). A população mais acometida foi a masculina, de
20 a 29 anos e da raça parda. A maior incidência foi nos municípios de Goiânia com
136.008, seguida por Anápolis (30.879) e Aparecida de Goiânia (14.460). A Região de
saúde com maior número de internações foi a central com 136.900 casos.
CONCLUSÃO: A morbidade por causas externas, é um dos problemas mais sérios de
saúde em todo país, e no estado de Goiás não se diverge. Apresenta um grande impacto
na saúde de suas vítimas, muitas vezes, resultando em óbito ou incapacidades que
demandam cuidados e reabilitação, aí se insere a fisioterapia. Faz-se necessário a
constante realização e criação de políticas públicas, que atuem na prevenção às
violências e na fiscalização, para um transito mais seguro.
PALAVRAS-CHAVE: Causas Externas; Epidemiologia; Morbidade Hospitalar;
Trauma Ortopédico.
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INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento na população brasileira vem ocorrendo
de forma acelerada nas últimas décadas, em decorrência da redução da mortalidade
infantil e pelo aumento da expectativa de vida. Com o avançar da idade há deterioração
dos sistemas orgânicos, levando a alterações no seu funcionamento, o que pode refletir
no cotidiano e desempenho físico. OBJETIVO: Verificar as possíveis relações entre a
prática de atividade física e equilíbrio entre mulheres de meia-idade e idosas residentes
na comunidade. MÉTODOS: Foi realizado um estudo observacional analítico e
transversal com 208 mulheres com idades entre 41 a 80 anos, residentes no município
de Santa CruzRN. O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética sob o parecer n.
1.875.802, de acordo com a resolução 466/12. Para coleta de dados foi utilizado um
questionário estruturado contendo informações pessoais e sociodemográficas. O
equilíbrio foi mensurado através do tempo de permanência em apoio unipodal com os
olhos abertos e fechados e a média do tempo em segundos para os dois testes foi
utilizada para análise. A prática de atividade física foi avaliada pelo autorrelato (sim e
não). Para análise dos dados foram utilizados os testes t-Student e Regressão Linear
Múltipla, com nível de significância 5% e IC 95%. RESULTADOS: A média de idade
foi de 60,1 anos (±11,45) e 83 (40%) relataram praticar atividade física regular. As
idosas que praticavam atividade física permaneceram, em média, mais tempo em apoio
unipodal, o que indica um melhor equilíbrio, sendo de 11,92s para as que reportaram
prática regular de atividade e 10,84s para as que relataram não realizar atividade física.
A relação entre o equilíbrio e a prática de atividade física ficou mais evidente após o
ajuste por variáveis de confusão (idade, renda, IMC e status menopausal) na análise de
regressão linear múltipla. No modelo completamente ajustado, aquelas que não praticam
atividade física têm uma redução de aproximadamente 2 ( = -1,942, p = 0,046) segundos
no desempenho médio dos testes de equilíbrio comparadas com o grupo que pratica
atividade física. CONCLUSÃO: A prática de atividade física é uma ferramenta
importante que se associa ao melhor equilíbrio de pessoas idosas, por isso, ações que
visem o incentivo de sua realização de forma rotineira são consideradas benéficas na
saúde dos idosos, contribuindo para a melhora e manutenção do equilíbrio ao longo dos
anos, além de reduzir os riscos de quedas e consequências associadas.
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INTRODUÇÃO: O Brasil é um país em desenvolvimento que vem passando por uma
rápida transição demográfica, marcada principalmente pelo aumento no quantitativo de
idosos. Esse público enfrenta modificações significativas durante o envelhecimento,
marcado por alterações metabólicas e hormonais que repercutem no sistema
musculoesquelético, aumentando o risco de quedas. OBJETIVO: Verificar a relação
entre a idade e o equilíbrio em mulheres idosas e analisar se esta relação se mantem
após o ajuste por covariáveis. MÉTODOS: Trata-se de um estudo observacional
analítico de caráter transversal, que avaliou 208 mulheres com idade entre 41 a 80 anos
residentes na comunidade do município de Santa Cruz, RN. O trabalho foi aprovado
pelo comitê de ética sob o parecer n. 1.875.802, de acordo com a resolução 466/12.
Foram coletados dados pessoais e sociodemográficos por meio de questionário. O
equilíbrio foi mensurado pelo tempo de permanência em apoio unipodal (perna direita e
esquerda) com os olhos abertos e fechados. Para análise dos dados foram utilizados os
testes ANOVA com post-hoc de Tukey e análise de Regressão Linear Múltipla, sendo
considerado nível de significância 5% e IC de 95%. RESULTADOS: Foram avaliadas
50 mulheres entre 41-50 anos, 52 entre 51-60 anos, 56 entre 61-70 anos e 50 entre 7180 anos. Observa-se um claro gradiente em relação ao tempo de permanência médio em
apoio unipodal e os estratos de idade, sendo este tempo maior nos estratos mais jovens,
reduzindo progressivamente com o aumentar da idade. A média de equilíbrio unipodal
com olhos abertos para os grupos 41-50, 51-60, 61-70 e 71-80 foi de 23,8s, 18,8s, 15,4s
e 7,8s, respectivamente. Com os olhos fechados os respectivos tempos médios foram de
10,3s, 5,2s, 4,9s e 2,2s. A relação entre a idade e o tempo médio de equilíbrio unipodal
em ambos os testes se manteve mesmo após os ajuste pelas covariáveis renda, IMC,
status menopausal e prática de atividade física na análise de regressão linear múltipla.
As mulheres do grupo mais jovem mantem o equilíbrio por, em média, 17,5s 7,9s que o
grupo mais idoso nos testes com os olhos abertos e fechados respectivamente.
CONCLUSÃO: O avançar da idade é associado ao declínio do equilíbrio em mulheres,
por isso, estratégias que visem a sua melhora devem ser implantadas para que seja
possível alcançar faixa etária mais avançada com uma considerada capacidade física,
prevenindo episódios traumáticos e consequências drásticas na funcionalidade e
capacidade física.

CINESIOFOBIA,
MOBILIDADE
DO
TRONCO
E
INCAPACIDADE
RELACIONADA À DOR LOMBAR EM IDOSOS ATENDIDOS NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA
Autores
Roberta Mendes de Menezes¹ (autor apresentador) CPF 059.135.283-44 Marina
Carvalho Arruda Barreto¹ Fabianna Resende de Jesus Moraleida¹ Ana Carla Lima
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Introdução: A dor lombar crônica (DLC) é uma condição de saúde incapacitante no
idoso. Embora fatores físicos e psicossociais afetem o planejamento de sua abordagem
nesta população, a relação entre eles ainda não é clara. Objetivo: Investigar a associação
entre cinesiofobia e mobilidade de tronco e incapacidade relacionadas à DLC em idosos
atendidos na atenção primária. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional
transversal, realizado em unidade básica de saúde de uma área de baixa renda da cidade
de Fortaleza, Ceará. Foram incluídos participantes de ambos sexos, com idade maior de
55 anos, residentes da Regional III de Fortaleza, e com DLC como principal queixa
musculoesquelética. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (parecer
QA74.2014.PJ.0018). Foram avaliados os níveis de cinesiofobia (Escala Tampa para
Cinesiofobia), incapacidade relacionada à DL (Questionário de Incapacidade Roland
Morris), mobilidade anterior do tronco (Finger to floor distance test, em centímetros), e
intensidade da dor (Escala Numérica da Dor). A investigação da associação da variável
independente cinesiofobia com as dependentes mobilidade de tronco e incapacidade foi
explorada por meio de testes de correlação, separadamente, construindo em sequência
modelos de regressão linear, quando pertinente (alfa = 0,05). A variável dor foi inserida
para ajuste do modelo final. Resultados: Sessenta participantes, com média de idade de
64,6 anos (± 8,2), participaram do estudo. Os participantes tiveram níveis moderados de
dor, e a maioria deles reportou baixo nível de escolaridade. As médias de cinesiofobia,
incapacidade e mobilidade do tronco foram 44,58 (± 8,23), 11,72 (± 6,12) e 16 cm
(15,38), respectivamente. Cinesiofobia não se correlacionou com mobilidade de tronco;
em contrapartida, ela apresentou correlação positiva e moderada com a incapacidade
relacionada com a DL (r = 0,50; p = 0,001). O modelo revelado por meio da análise de
regressão identificou que cinesiofobia contribuiu para 33% da variância da incapacidade
relacionada à DL (p = 0,001). Conclusão: Considerando a natureza multifatorial da
DLC, a cinesiofobia em idosos pode ser um dos alvos terapêuticos, mas outros fatores
associados devem ser investigados nesse nível de atenção em saúde.

A DINÂMICA DE COLETA DE LACTATO SANGUÍNEO ALTERA A
RECUPERAÇÃO DE ÍNDICES NO DOMÍNIO DO TEMPO DA VARIABILIDADE
DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE JOVENS SAUDÁVEIS?
Autores
Rodolfo Brisola Rodrigues Hidalgo¹, Nilton Mantovani Junior², Malu dos Santos
Siqueira², Allysiê Priscila de Souza Cavina², Carlos Marcelo Pastre³, Franciele Marques
Vanderlei³
Afiliação
1 Graduação em Fisioterapia. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”,
Faculdade de Ciências e Tecnologia. Presidente Prudente, SP, Brasil. 2 Pós-graduação
em Fisioterapia. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade
de Ciências e Tecnologia. Presidente Prudente, SP, Brasil. 3 Departamento de
Fisioterapia. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de
Ciências e Tecnologia. Presidente Prudente, SP, Brasil.
Introdução: Diversas técnicas avaliam a recuperação de um organismo após um
estímulo que altere sua homeostase, como a análise da concentração de lactato
sanguíneo e a variabilidade da frequência cardíaca (VFC). Embora essas técnicas sejam
amplamente utilizadas na avaliação da recuperação fisiológica, muitas vezes não são
consideradas as possíveis influências que uma técnica pode promover sobre a outra.
Objetivo: investigar a influência da dinâmica da coleta de lactato sanguíneo na
recuperação de índices no domínio do tempo da VFC. Métodos: trata-se de um estudo
cross-over e está aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob número
44591115.0.0000.5402. A amostra foi composta por 18 participantes do sexo
masculino, saudáveis e com média de idade de 22,0±2,0 anos. O delineamento foi
composto por três dinâmicas realizadas em dias não consecutivos: grupo basal (GB) em
que houve acompanhamento da VFC durante 30 minutos sem a técnica de coleta do
lactato, grupo 1 furo (G1F) que realizou um furo da dinâmica de coleta de lactato e teve
a VFC monitorada por 30 minutos imediatamente após o furo e grupo vários furos
(GXF) que realizou toda a dinâmica de coleta de lactato composta por oito momentos de
coleta durante 15 minutos, sendo que a VFC foi monitorada por 30 minutos após o
término da dinâmica. Foram analisados os índices da VFC no domínio do tempo
(SDNN e rMSSD) nos seguintes momentos (M) da recuperação de 30 minutos: M1 (4 à
11,5 minutos), M2 (11,5 à 19 minutos) e M3 (19 à 26,5 minutos). Para análise
estatística optou-se pela comparação entre os grupos nos três momentos analisados por
meio da técnica de análise de variância para modelos de medidas repetidas no esquema
de dois fatores com nível de significância de 5%. Resultados: Os valores nos grupos
GB, G1F e GXF para o índice SDNN foram respectivamente M1: 53,7±14,6; 76,8 ±
31,73 e 66,53±20,59; M2: 57,72±15,71; 79,48±30,20 e 77,65±23,03; M3: 66,06±20,76;
82,41±27,05 e 82,04±26,78 e para o índice rMSSD foram: M1: 50,17±16,04;
54,55±20,45 e 60,02±17,30; M2: 52,38±18,46; 56,90±20,45 e 63,06±14,31; M3:
55,05±18,79, 58,14±19,3 e 63,80±12,97. A análise dos índices da VFC analisados no
domínio do tempo não mostrou diferença estatística entre os grupos GB, G1F e GXF em

todos os momentos analisados (p>0,05). Conclusão: A dinâmica de coleta de lactato
sanguíneo não modificou a recuperação de índices no domínio do tempo da VFC.
Palavras-Chave: lactato, sistema nervoso autônomo, recuperação de função fisiológica.

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE FISIOTERAPIA
MIOFASCIAL DE INDIVÍDUOS COM BRUXISMO
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Autores
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Introdução:O bruxismo é uma atividade parafuncional sem causas exatas,que pode
ocasionar muitos efeitos indesejáveis.Pode ser considerado um fator de risco e/ou de
perpetuação das disfunções temporomandibulares(DTM).A fisioterapia pode ser usada
no tratamento da dor miofascial relacionada ao bruxismo para promover o relaxamento
progressivo da musculatura acometida, melhora do quadro álgico e na qualidade de
vida.Objetivos: Avaliar os efeitos das técnicas miofasciais e da cinesioterapia sobre os
pontos-gatilhos dos músculos masseter e temporal, bem como sobre os aspectos da
qualidade de vida, e da dimensão vertical de repouso e oclusão, em indivíduos com
bruxismo que utilizam placa oclusal.Métodos: Estudo do tipo experimental, com ensaio
clínico controlado, foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa, protocolo 477.688.
Amostra composta por 17 indivíduos de ambos os sexos, 8 do grupo controle(GC), e 9
do grupo estudo(GE), encaminhados por dentistas,com diagnóstico de bruxismo, que
utilizassem placa oclusal. Ambos os grupos realizaram pré e pós 4 semanas de
fisioterapia, avaliação físico-funcional com algometria, da dimensão vertical de repouso
e oclusão com paquímetro,com o Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular
Disorders (RDC/TMD), e o Oral Health Impact Profile (OHIP-14). O programa constou
de massoterapia, técnicas cranianas manuais, liberações miofasciais, cinesioterapia
mandibular, tração manual e pompage cervical. Resultados: No GE foi observada
diferença significativa (p0,05). Conclusão:A fisioterapia, utilizando-se de técnicas da
terapia manual e cinesioterapia, neste estudo, promoveu melhora significativa da
resposta de dor local, principalmente nos pontos-gatilhos do músculo masseter, e
modificou de maneira positiva o diagnóstico de DTM dos participantes. Os resultados
foram prevalentes do lado esquerdo da face.

PERFIL SOCIOEPIDEMIOLÓGICO
DOS
IDOSOS
GERIÁTRICA AMPLA EM UM HOSPITAL DE GOIÂNIA
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Autores
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Introdução: O envelhecimento populacional reflete na mudança de alguns indicadores
de saúde, como na queda da fecundidade e mortalidade e o aumento da expectativa de
vida. Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, a atenção à saúde do idoso deve ser
realizada por meio da Avaliação Geriátrica Ampla (AGA), pois enfatiza funcionalidade
e detecção de riscos. A AGA é um termo utilizado para descrever o exame das diversas
funções do paciente idoso, que busca identificar as doenças crônicas, o nível de
independência e autonomia, os recursos financeiros disponíveis para aquisição de
serviços e a existência, ou não, de suporte familiar e social. Objetivo: descrever o perfil
dos pacientes idosos da AGA atendidos em um Hospital de Goiânia. Metodologia:
Estudo retrospectivo, com caráter epidemiológico descrito a partir dos prontuários.
Constituíram da amostra prontuários de 338 pacientes avaliados em um Hospital,
localizado em Goiânia-GO, com idade igual ou superior a 60 anos, no período de
dezembro de 2014 a dezembro de 2015. Os dados referentes à: idade, sexo, estado civil,
arranjo familiar, escolaridade e patologias foram colhidos diretamente das fichas de
avaliação. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás e obteve o Certificado de apresentação para
Apreciação ética (CAAE nº 54306216.2.0000.0037). Resultados: A amostra foi
composta por idosos entre 57 e 96 anos, com média de idade de 70,41 anos, com
predomínio entre 60 a 69 anos. Os idosos de 57 anos, um do sexo feminino, e outro,
masculino, foram incluídos devido ao nível de fragilidade em que se encontraram. A
maioria dos idosos eram do sexo feminino, 150 (44,37%) idosos eram casados, 190
(56,21%) moram com familiares, 170 (50,29%) possuíam um período de até quatro anos
de escolaridade. As patologias mais frequentes foram as musculoesqueléticas (n: 246),
sendo o segmento mais acometido a coluna vertebral (31,06%), doenças articulares
(17,75%) e tendinopatias (17,16%). Conclusão: Esta pesquisa permite a equipe
multidisciplinar aperfeiçoar o atendimento e implementar ações eficazes na atenção à
saúde do idoso, com o intuito de retardar as incapacidades decorrentes das doenças
crônicas e promover melhor qualidade de vida a essa população.
Palavra-chaves: envelhecimento, envelhecimento da população, idoso, avaliação,
fisioterapia.

PADRONIZAÇÃO QUANTITATIVA DA FUNCIONALIDADE ATRAVÉS DAS
RESPOSTAS OBTIDAS EM TESTES DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E SAÚDE – CIF
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INTRODUÇÃO: De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o termo
funcionalidade envolve aspectos tanto biológicos quanto psicossociais nas diversas
situações cotidianas. Neste sentido, a Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde (CIF), trouxe uma nova abordagem qualitativa acerca do tema,
envolvendo o levantamento de aspectos pouco observados. Avaliações que se propõem
a avaliar quantitativamente a funcionalidade nas diversas populações podem ser
encontradas na literatura científica, porém é escassa na literatura estudos que trazem
uma correlação de entre testes funcionais e CIF. OBJETIVO: O presente estudo teve por
objetivo padronizar quantitativamente a avaliação funcional de instrumentos e testes de
desempenho físico através da Classificação Internacional de Incapacidade e Saúde.
MÉTODOS: O estudo foi aprovado pelo comitê de ética com o protocolo: CAAE23421113.1.0000.5546. Dois tipos de amostra compuseram este estudo: idosas e obesos.
Participaram 36 idosas, com idade entre 60 e 79 anos e 45 adultos/jovens, de ambos os
sexos, com idade entre 18 e 45 anos, com sobrepeso/obesidade. Para a avaliação da
capacidade física foram utilizados diversos testes e a maioria deles foram utilizados para
ambos os grupos: Idosas (FMS e Testes de Capacidade Funcional - Protocolo Rikli
Jones); e obesos (FMS, Teste de Agilidade, Sentar e Levantar, Teste de Caminhada de
Seis Minutos e Teste de Velocidade). A associação dos testes com a CIF foi realizada de
forma que os resultados dos testes pudessem ser codificados pela CIF, sempre
procurando o melhor correspondente para cada variável. Para análise de correlação entre
os valores reais e os valores categóricos, foi utilizado o teste de Correlação de
Spearman. RESULTADOS: Verificou-se que, na maior parte das associações
realizadas, houve predominância de correlações moderadas ou fortes entre os resultados
encontrados com o teste padrão e com a CIF. CONCLUSÃO: Associações entre
instrumentos de avaliação padrão e a CIF podem facilitar a propagação do
conhecimento entre os diversos profissionais acerca de uma determinada condição,
portanto, o mapeamento de forma padronizada de instrumentos de avaliação pode
facilitar a avaliação de um mesmo objetivo por diferentes profissionais, viabilizando a
comunicação entre eles.
Palavras-chave: CIF; Testes Funcionais; Obesos e Idosos.

O EFEITO DA LASERTERAPIA SOBRE PROPRIEDADES BIOMECÂNICAS DO
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Introdução: A laserterapia (LT) têm demonstrado eficácia na reestruturação da matriz
extracelular tendínea promovendo melhorias biomecânicas e funcionais em lesões
tendíneas. Contudo, o efeito da LT na tendinopatia desencadeada pelo Diabetes Mellitus
(DM) ainda não foi testada. Assim, a avaliação deste recurso terapêutico que possa
reduzir os efeitos deletérios da tendinopatia diabética é imperativa. Objetivo: avaliar o
efeito da LT na tendinopatia diabética. Metodologia: estudo experimental quantitativo;
40 ratos Wistar, 100 dias de vida, foram agrupados aleatoriamente em quatro grupos:
Controle sham (CS=10), animais sadios submetidos a LT sham; Diabético sham
(DS=10), animais diabéticos submetidos a LT sham; Controle Laser (CL=10), animais
sadios submetidos a LT; e Diabético Laser (DL=10), animais diabéticos submetidos a
LT. Após a aleatorização, os animais do DS e DL foram induzidos ao DM experimental
por dose única de estreptozotocina (55mg/kg, SIGMA®) via peritoneal. Após 4
semanas da indução, realizou-se a LT com dose de 3J/ponto em 12 sessões seguidas,
pelo método de contato, usando uma caneta com diodo de AsGaAl na função contínua
com comprimento de onda de 808nm e potência de pico de 100W, no terço medial do
tendão do calcâneo. Após a LT, os ratos foram anestesiados e o tendão da pata posterior
esquerda coletado e submetido ao ensaio biomecânico de tração até o ponto de falha.
Foi analisado a normalidade estatística dos resultados e a comparação das médias foi
feita pelo Teste ANOVA, com post-hoc de Bonferroni, e adotado p-valor menor que
5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal sob o
protocolo n°23076.021333/2013-17. Resultados: Dos 40 ratos, dois de cada grupo, DS e
DL, não ficaram diabéticos e um do CS obteve falha no ensaio mecânico. A LT e o DM
não causaram mudanças na força máxima e nem na deformação obtida pelo tendão. A
LT não promoveu modificações na área de secção transversa (CS=0,93±0,13;
CL=0,94±0,18; DS=0,642±0,06; DL=0,639±0,07). O grupo DS apresentou aumento na
tensão máxima (47,5±13,28) comparado ao CS (30,88±8,4; p=0,013) e ao CL
(31,65±6,5; p=0,015). No módulo de elasticidade, o DM associado a LT gerou um
aumento na rigidez tendínea comparado ao controle sem DM e LT sham
(CS=60,53±28,66; DL=128,98±55,1; p=0,022). Conclusão: A LT não foi capaz de
promover melhorias biomecânicas no tendão do calcâneo de ratos diabéticos. Contudo a
associação do DM e LT promoveu um aumento na rigidez tendínea.

ANÁLISE DA FUNCIONALIDADE, FORÇA MUSCULAR, EQUILÍBRIO E
ÂNGULO Q EM MULHERES COM SÍNDROME DA DOR FEMOROPATELAR.
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Introdução: A Síndrome da Dor Femoropatelar (SDFP) é caracterizada por dor
retropatelar ou peripatelar, com limitações funcionais e comprometimento de atividades
da vida diária. O desequilíbrio do músculo Quadríceps, fraqueza de músculos do
Quadril, principalmente do Glúteo Médio (GM), e alteração do posicionamento da
patela são fatores importantes para o surgimento dos sintomas e têm impacto no
equilíbrio desses indivíduos. Objetivo: Analisar a funcionalidade, força muscular,
ângulo Q e equilíbrio de mulheres sedentárias com SDFP. Metodologia: Tratou-se de
um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade (parecer
251637/2013), com amostra de 30 voluntárias, sedentárias, idade de 21,13(±0,99);
divididas em grupo com SDFP (N=15) e grupo controle (N=15). Todas preencheram a
ficha de Dados de identificação, Escala Visual Análoga (EVA) de Dor, Questionários
Anterior Knee Pain Scale (AKPS), Lysholm e Lower Extremity Functional Scale
(LEFS); foram submetidas à análise do equilíbrio pelo teste funcional Star Excursion
Balance Test (SEBT); realizaram a contração isométrica máxima dos músculos
Quadríceps e GM durante Rotação Lateral de Quadril e Abdução de Quadril para a
análise da força muscular por meio de célula de carga; e por fim, foram submetidas à
análise do ângulo Q por fotogrametria em posição ortostática. Resultados: Em relação
às características antropométricas os grupos foram homogêneos. Para os questionários e
escalas o grupo SDFP apresentou sempre piores escores de dor e funcionalidade. Não
foram encontradas diferenças significativas para a força muscular de Quadríceps,
Rotadores Laterais de Quadril e Abdutores de Quadril, como também na análise do
ângulo Q. A análise do equilíbrio pelo SEBT revelou que o grupo SDFP foi
significantemente pior do que o grupo Controle, 84,50 (±7,42) e 89,80 (±5,40) (p=
0,034), respectivamente. Também foi encontrado forte correlação entre o SEBT e
escalas LEFS (r=0,81) e Lysholm (r=0,78) e forte correlação entre as escalas Lysholm e
LEFS (r=0,730) e AKPS (r=0,742) no grupo SDFP. Conclusão: O presente estudo
evidência que mulheres sedentárias com SDFP apresentam maior dor,
comprometimento da funcionalidade e déficit de equilíbrio comparado a um grupo
controle.

Palavras-chave: Síndrome da dor femoropatelar. Força muscular. Equilíbrio postural.
Mulheres.
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INTRODUÇÃO: A lombalgia é um conjunto de patologias dolorosas que incidem sobre
a região lombar da coluna vertebral, devido a anormalidades presentes nessa região. A
causa fisiológica mais comum da dor lombar pode estar relacionada a um distúrbio
mecânico crônico da coluna vertebral. Vários fatores contribuem para esse distúrbio da
coluna e entre eles destaca-se a adoção de uma postura inadequada. Diante disso, tornase indispensável a avaliação musculoesquelética em pessoas com dor lombar crônica,
com o propósito de encontrar possíveis desequilíbrios musculares, os quais podem ser
os fatores perpetuantes da dor. OBJETIVO: realizar a avaliação musculoesquelética de
mulheres adultas com lombalgia crônica. METODOLOGIA: O projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Setor de Ciências da
Saúde/UFPR sob parecer nº 1715075. Participaram dessa pesquisa 21 mulheres com
idade média de 47,05±8,61 anos, com IMC médio de 25,65±4,48, todas com
diagnóstico clínico de lombalgia crônica. O procedimento consistiu em realizar a
avaliação dos testes de Schober, Stibor, 3º dedo solo, Banco de Wells, flexão lateral,
rotação e extensão da coluna lombar, teste de elevação da perna retificada (TEPR), teste
do ângulo poplíteo, teste de Thomas e o teste de resistência abdominal durante 1
minuto. Os dados foram apresentados pela análise descritiva através da média±desvio
padrão. RESULTADOS: O valor encontrado no teste de Schober foi de 14,71cm, no
teste de Stibor de 7,75cm, no teste do 3º dedo ao solo de 10,12 cm e no banco de Wells
de 19,12cm. Na fleximetria foi encontrada diferença de 1º na rotação e inclinação lateral
comparando o lado esquerdo com o direito e a extensão foi de 26,76º. No TEPR o valor
encontrado foi de 78,42º no membro inferior direito e 77,61º no esquerdo. Na avaliação
do ângulo poplíteo, a média do lado esquerdo foi de 68,76º e do direito 64,95º. No teste
de resistência abdominal, a média foi de 30 repetições. CONCLUSÃO: Mulheres com
lombalgia podem apresentar diminuição da flexibilidade da coluna vertebral, em
especial a coluna lombar e da cadeia posterior. Essas alterações influenciam na
ocorrência de dor na região lombar.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE FRATURAS DE FÊMUR NO BRASIL
Autores
MORAES,Tamine Vitória Pereira¹ - CPF: 050253411-BARROS, Josué¹ SANTANA,
Kássia Ferreira¹ SILVA, Natanny Caetano da¹ SOUZA, Ana Lúcia Rezende² VILELA,
Daisy de Araújo²
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INTRODUÇÃO: As fraturas de fêmur representam um problema mundial de saúde
pública, pois a falência nesse osso geralmente compromete a funcionalidade da marcha
e dificulta a independência do indivíduo. Os números de morbimortalidade por fraturas
nessa região são altos, sendo primordial conhecer as características epidemiológicas na
população. OBJETIVOS: Identificar o perfil epidemiológico das fraturas do fêmur no
Brasil no período de 2012 a 2016. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo,
utilizando os dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), disponíveis no
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), referentes a
morbidade hospitalar por local de internação. Foram analisados dados do período de
janeiro de 2012 a dezembro de 2016. RESULTADOS: Nos últimos 5 anos, foram
registradas 2.704.949 internações por fraturas em geral, destas 86% correspondem a
fraturas de ossos dos membros e 17% especificamente fraturas do fêmur. O número de
fraturas nessa região aumentou cerca de 20% de 2012 a 2016, sendo registrados 449.978
casos. O ano de 2016 teve a maior quantidade, correspondendo a 98.420 registros. A
Região Sudeste contém o maior número de internações, tendo em média 47% dos casos
do Brasil, respectivamente o estado de São Paulo é líder nas internações. A Região
Norte apresenta a menor quantidade, tendo apenas 6% dos casos. O sexo masculino é o
mais afetado, porém a diferença entre sexos está reduzindo, pois nos últimos 5 anos, a
quantidade em mulheres aumentou mais de 5%. A faixa etária mais atingida é acima de
80 anos e os idosos são responsáveis por mais da metade das fraturas de fêmur, nos anos
de 2015 e 2016. Houve redução de internações em jovens adultos e a raça mais
acometida é a branca. Em média 3% dos internados por fraturas de fêmur vão a óbito e
de 2012 a 2016 houveram 13.172 mortes. CONCLUSÃO: As fraturas de fêmur
constituem um problema de saúde pública, pois produzem incapacidades, reduzem a
funcionalidade, pioram a qualidade de vida e expectativa de vida das vítimas, e geram
altos custos para o sistema de saúde. Evidencia-se a importância de serem elaboradas
estratégias para diminuir a sua ocorrência. É fundamental que os profissionais da saúde
conheçam esta epidemiologia, para que realizem medidas de prevenção efetivas e
promovam um cuidado interdisciplinar. Nesse sentido, deve-se enfatizar que a
fisioterapia é importantíssima, pois atua na reabilitação das pessoas que são acometidas
por esses traumas.

HÁ RELAÇÃO ENTRE O SENSO DE POSIÇÃO ARTICULAR DO OMBRO E O
DESEMPENHO NO TESTE CLOSED KINETIC CHAIN UPPER EXTREMITY
STABILITY (CKCUES)?
Autores
Tamires M. Siqueira1;Bruna S. V. Oliveira1; Marieli M. Ramos1, Letícia Carnaz1,
Gisele G. Zanca 1,2
Afiliação
1Universidade do Sagrado Coração (USC), Bauru - SP 2Faculdade das Américas
(FAM), São Paulo – SP
Introdução: Apesar de sua importância na avaliação fisioterapêutica, são escassos os
testes de desempenho para membros superiores. O teste Closed Kinetic Chain Upper
Extremity Stability Test (CKCUES) apresenta boa confiabilidade e vem sendo utilizado
com diferentes propósitos, dentre eles, como medida indireta da propriocepção do
ombro. Objetivo: Investigar se existe relação entre o senso de posição articular do
ombro e o desempenho no teste CKCUES. Métodos: Estudo observacional transversal,
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade (1.031.245). Foram
avaliados 26 homens, 22 ± 3,7 anos de idade, sem história de lesão em membros
superiores. O senso de posição articular foi avaliado por meio do teste de
reposicionamento articular ativo, no movimento de flexão do ombro, com um aplicativo
para iPod Touch, desenvolvido na University of Oregon (EUA). O iPod foi fixado ao
úmero, os sujeitos permaneceram sentados, com os olhos fechados e receberam
instruções para execução do teste por meio de fones de ouvido. Inicialmente,
posicionavam o braço em um dos ângulos-alvo (50°, 70°, 90° e 110° de flexão do
braço). Então, retornavam à posição inicial (braço ao lado do tronco) e eram orientados
a reposicionar o braço no ângulo-alvo apresentado, sem qualquer feedback. Foram
realizadas 4 tentativas de reposicionamento para cada ângulo-alvo e a diferença entre os
ângulos posicionado e reposicionado (erro absoluto) foi analisada. O teste CKCUES foi
realizado na posição de push up, com pés e mãos apoiados no solo. Os sujeitos
deveriam elevar uma das mãos do solo, tocar a mão contralateral, retornar à posição
inicial e repetir o movimento com o outro membro, alternadamente, realizando o maior
número de repetições durante 15 s. O teste foi repetido 3 vezes, com 45 s entre eles.
Foram calculados os escores bruto (média do número de repetições), normalizado
(escore bruto/altura) e de potência ((escore bruto x 68% massa corporal)/15). O teste de
correlação de Pearson foi realizado no SPSS 17 (alfa=5%). Resultados: Não foi
encontrada correlação significativa entre os escores do teste CKCUES e o erro absoluto
em todos os ângulos-alvo (p>0,05). Conclusão: Não há relação entre o senso de posição
articular do ombro e o desempenho no teste CKCUES. É possível que o senso de força,
outra submodalidade da propriocepção, possa estar relacionado aos resultados do teste,
além de outros fatores, como força muscular.
Palavras-chave: Membro Superior; Propriocepção; Função Física.

CONTROLE POSTURAL PRÉ E PÓS COMPETIÇÕES DE IRONMAN
Autores
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Introdução: existe evidência laboratorial que após a exaustão, atletas têm limitada a
capacidade de manter um satisfatório controle motor postural. Objetivos: investigar a
capacidade de manutenção do controle postural estático em três diferentes posturas pré e
pós competição. Metodologia: esta pesquisa é um estudo transversal. Participaram do
estudo 30 atletas amadores de provas de longas distâncias que finalizaram com tempo
mínimo de 9 horas. O controle postural estático foi mensurado sobre plataforma de
força VSRTM Sport. Inicialmente a área do centro de gravidade (ACOG) foi avaliada
no momento pré prova de Ironman nas posturas bipodal, unipodal e tandem. Estas
medidas foram repetidas no momento pós prova. A variável ACOG foi obtida por uma
rotina elaborada em MatLab®. Também foi avaliado o nível de glicose nos momentos
pré e pós competição. Para detectar diferença na média das variáveis do COG e Glicose
pré e pós competição de Ironman foi utilizado teste t pareado. Foi utilizada análise
ANOVA fatorial de medidas repetidas com correção de bonferroni para comparar fases
(pré e pós competição) e posturas (bipodal, unipodal e tandem). O nível de significância
foi de p0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos (parecer número 1.087.547). Resultados: a ACOG foi maior (p 0,001) no
período pós competição quando comparado ao pré. Estes achados se repetiram nas três
diferentes posturas avaliadas. Não foi encontrada interação entre momento da
competição e posturas. Além disso, níveis de glicose foram maiores momento pós
prova. Conclusão: os achados mostraram que atletas amadores, após provas de longa
distância, apresentam redução no controle postural estático sugerindo que a estimulação
prolongada dos sistemas vestibular, visual e proprioceptivo, que controlam o equilíbrio,
durante prova de longa duração poderia originar perturbação no controle postural.
Palavras-chave: Equilíbrio, Queda, Ironman, Fisioterapia. Área ABRAFITO: Membro
inferior.

UTILIZAÇÃO DA CIF PARA O PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA
FISIOTERAPÊUTICA DA PESSOA COM AMPUTAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA A
PARTIR DO PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A
SAÚDE
Autores
Thalita Rayane da Cunha Cecília Magnabosco Melo Welton Dias Barbosa Vilar
Afiliação
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Introdução: A amputação constitui um processo agressivo tanto no âmbito físicofuncional quanto no psíquico-emocional e social e com isso, muitos pacientes acabam
necessitando de um melhor acompanhamento pelas equipes de saúde de fácil acesso.
Diante disso, torna-se imperativo a construção permanente de um projeto terapêutico
singular no âmbito da Atenção Primária a Saúde. Objetivo: Apresentar o relato de
experiência de um projeto terapêutico singular realizado com uma das Equipes NASF –
Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Região Leste do Município de Anápolis,
através da criação de um programa de Educação voltado para uma paciente com
amputação de membro inferior esquerdo, adstrita a uma equipe de saúde da família da
região. Metodologia: Este relato surgiu e foi idealizado a partir de visitas domiciliares
realizadas através da disciplina, Programa de Integração em Saúde coletiva, do curso de
fisioterapia. Após diálogo em reunião com a equipe de saúde o paciente foi elegível
pelos profissionais com maior nível de prioridade por apresentar declínios funcionais
progressivos e limitações em suas atividades de vida diária. Foram realizadas três visitas
domiciliares para avaliação e classificação da funcionalidade do usuário, por meio da
CIF. A assistência foi planejada de acordo com as diretrizes do Projeto terapêutico
Singular e integradas com as ações já realizadas com as equipes de saúde do território
de abrangência do NASF. Resultados: Após a avaliação fisioterapêutica o paciente
apresentou dificuldade para deambular (b14.2); força muscular diminuída (b730.0.1)
MSD e MSE; força MMII (b730.0.0); hipotônia MMIE (b735.0.1) sensibilidade do coto
(b280.3); hipertensão controlada (b410.2.0); fadiga muscular (b730.0.1). Após a
avaliação foi elaborado o plano de assistência fisioterapêutica integrando a assistência
do cuidado com os profissionais do NASF envolvendo práticas promotoras de saúde,
cuidados básicos para melhora da capacidade funcional e manejo de tarefas e atividades
básicas da vida diária. Conclusão: A pesquisa permitiu uma aproximação com a
realidade do campo em estudo e, assim, percebemos que os projetos terapêuticos
refletem as concepções sobre produção do cuidado com base nas ações em saúde. A
utilização da CIF possibilitou uma melhor capacidade do planejamento e resolubilidade
das ações e uma melhor abordagem interdisciplinar com as ESF e NASF e
consequentemente permitindo um atendimento mais integral do sujeito.

EXERCÍCIOS DO QiGONG ASSOCIADOS À CINESIOTERAPIA PARA ALÍVIO
DA DOR LOMBAR
Autores
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Introdução: A dor lombar (DL) constitui causa frequente de morbidade, sendo menor
apenas que a cefaléia na escala dos distúrbios dolorosos que afetam o homem. Uma
forma de abordagem terapêutica para reabilitação de pacientes com lombalgia são as
práticas corporais da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) que vêm contribuindo de
forma consistente com as mudanças por que passa a medicina mecanicista. Objetivo:
avaliar o efeito dos exercícios de QiGong do tipo Pa Tuan Chin associados à
cinesioterapia em comparação à utilização apenas da cinesioterapia para alívio da DL
em indivíduos adultos. Metodologia: a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da UFTM sob o Certificado de apresentação para Apreciação Ética
(CAAE) na Plataforma Brasil número 40072314.8.0000.5154 e parecer número
1.058.194 de 27/03/2015 no próprio CEP. Caracteriza-se como pesquisa de natureza
explicativa, de delineamento experimental e longitudinal, tendo como proposta a
realização de um ensaio clínico controlado randomizado, no qual foram convocados
indivíduos com diagnóstico de lombalgia que aguardavam por atendimento na Unidade
Especializada em Reabilitação Vimerson Hilário de Paiva (UER), na cidade de
Uberaba/MG. O grupo de Cinesioterapia foi composto por 14 (49±10 anos) voluntários,
sendo 50% destes do sexo masculino e 50% do sexo feminino. Já o grupo de
Cinesioterapia associado à QiGong foi composto por 12 (46±6 anos) voluntários, sendo
25% do sexo masculino e 75% do sexo feminino. Os grupos foram submetidos à prática
das intervenções em duas sessões semanais com duração média de 55 minutos cada, por
um período de doze semanas e reavaliados posteriormente. Todos os voluntários que
aceitaram participar da pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE). Resultados: o índice de dor do Grupo Cinesioterapia associada à QiGong foi
de 2,33 antes e 1,17 após a intervenção (p=0,006). Já no grupo apenas de Cinesioterapia
o índice de dor passou de 2,14, inicialmente, para 1,57 após a intervenção (p=0,028), de
acordo com o Teste de Wilcoxon. Com isso, na análise Intergrupo, obteve-se p=0,443
no escore de dor do índice de incapacidade de Oswestry. Conclusão: ambos os grupos
obtiveram melhora no alívio da dor, porém os participantes que realizaram os exercícios
de Cinesioterapia associada à QiGong não apresentaram resultados estatísticos
superiores para a variável alívio de DL, quando comparados aos participantes do grupo
que realizou apenas a Cinesioterapia.

VÍTIMAS DE ACIDENTES DE MOTO: CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS, DO
ACIDENTE E DAS SEQUELAS
Autores
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Introdução: O aumento de acidentes envolvendo motocicletas tornou-se importante
causa de incapacitação física ou morte decorrente das lesões geradas durante o trauma.
Objetivos: A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar o perfil dos pacientes
vitimados de acidentes motociclísticos e como específicos investigar que tipos de
sequelas são mais comuns nos pacientes acidentados; observar o perfil sócio
demográfico do sujeito; e investigar que tipo de atendimento fisioterapêutico foi
realizado com o paciente. Metodologia: O estudo foi caracterizado como documental e
descritiva com abordagem quantitativa, realizada na Clinica Escola da FCM, a
população foi constituída de 42 pacientes vítimas de acidentes de moto tendo como
amostra todas as fichas dos pacientes, como instrumento para coleta de dados foi
utilizado um questionário autoaplicável onde foram abordados o do perfil sóciodemográfico do sujeito, caracterização do acidente e a intervenção fisioterapêutica com
dados pertinentes ao estudo. Resultados: Os resultados demonstraram para o perfil
sócio-demográfico 81% do gênero masculino; quanto á faixa etária maior incidência dos
casos de 21 á 30 anos com 41,2%; 57,1% das vítimas eram solteiros; na escolaridade
30,95% das vítimas possuíam ensino fundamental incompleto se equiparando com
30,95% do ensino médio completo. A caracterização do acidente demonstra que 59,52%
dos acidentes ocorreram há menos de 1 ano; em relação ao tipo de acidente a maioria
foram colisões frontais, cerca de 47,61%; 85,71% das vítimas usavam pelo menos o
capacete; 95,23% das vítimas foram imediatamente socorridos bem como levados ao
serviço hospitalar; na caracterização das sequelas houve uma predominância nas lesões
musculoesqueléticas, atingindo 85,71%; 88,09% sentiram dores; 35,71% foram
encaminhados para fisioterapia entre 4 – 6 meses após o acidente; 71,4% realizou
Fisioterapia Convencional; onde 90,4% obtiveram evolução no quadro com (0 á 10
sessões). Conclusão: Concluímos que as vítimas tiveram suas sequelas relacionadas
principalmente ao não uso dos EPI,s e que a intervenção fisioterapêutica é de
fundamental importância para reabilitação desses pacientes, tornando-os aptos a realizar
o mais cedo possível suas AVD’s.

PALAVRAS-CHAVE: Motociclistas. Acidente de moto. Sequelas.

AVALIAÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO PALMAR NO
PERIOPERATÓRIO EM PACIENTES DE CIRURGIAS ABDOMINAIS

JEJUM

Autores
Viviane Nascimento Brandão Lima, Mayara Alves Menezes, Mylena Maria Salgueiro
Santana, Carlos Anselmo Lima, Jader Pereira de Farias Neto, Walderi Monteiro da
Silva Júnior .
Afiliação
Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe- São Cristóvão.
Introdução: O jejum noturno de 8 a 12 horas é uma prática conservadora ainda utilizada
em cirurgias eletivas. A razão dessa rotina com períodos prolongados foi instituída,
quando as técnicas anestésicas eram rudimentares, para garantir o esvaziamento gástrico
e evitar broncoaspiração no momento da indução anestésica. Acredita-se que o jejum
prolongado associado ao trauma cirúrgico predispõe à imobilidade e, portanto, reduz
força muscular e leva ao declínio funcional.Métodos: Estudo observacional com
delineamento longitudinal realizado na Clínica cirúrgica do Hospital Universitário de
Sergipe (HU/SE). Participaram do estudo 19 pacientes, risco cirúrgico ASA I e ASA II.
A FPP foi avaliada em quatro momentos: Admissão (até 48h) (M1), Jejum préoperatório (após 8h de jejum) (M2), Jejum pós-operatório (antes da primeira refeição
após a cirurgia) (M3) e Alta hospitalar (M4). O estado funcional foi avaliado na
admissão e alta hospitalar em três componentes: nível de independência através do
questionário do Índice de Barthel (IB); mobilidade pelo teste Time up and go (TUG) e
força muscular periférica pelo Medical Research Council (MRC). A avaliação
nutricional foi realizada pela equipe de Nutrição do HU/SE por meio da Avaliação
Subjetiva Global (ASG) e pela Nutritional Risk Screening (NRS-2002). Resultados: A
FPP reduziu significativamente em todos os momentos: M1 e M2 (p = 0,001); M2 e M3
(p = 0,001); M1 e M4 (p < 0,05) e M3 e M4 (p = 0,008). O IB demonstrou um aumento
de 183,3% no grau de dependência (p = 0,001), TUG (p = 0,001) e MRC (p = 0,002)
com relação a admissão. Foi observado correlação moderada significativa quando
comparado a diferença entre os momentos M1 e M4 da FPP em relação as variavéis
funcionais: IB (R = 0,47; p < 0,05) e MRC (R = 0,48; p < 0,05) Conclusão: O presente
estudo apresentou uma redução significativa da FPP no jejum perioperatório e sugere
que os efeitos metabólicos do jejum, bem como quando associado ao trauma cirúrgico,
podem trazer repercussões funcionais, predispondo a fraqueza muscular
consequentemente a redução da funcionalidade. Esta redução também foi
correlacionada com o aumento da dependência e redução da força muscular periférica
na alta hospitalar. CAAE 31446914.5.0000.5546
Descritores: jejum, força de mão, força muscular, período perioperatório, limitação da
mobilidade.

PREVALÊNCIA DE DOR MÚSCULO ESQUELÉTICA POR ESFORÇO
OCUPACIONAL EM TRABALHADORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA EM
GUANAMBI - BAHIA
Autores
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INTRODUÇÃO: Entre trabalhadores da saúde têm sido evidenciado dores lombares,
em membros inferiores, estresse, mudança de humor, transtornos do sono, varizes, entre
outros (MAURO, VEIGA, 2008). A presença de dor musculoesquelética em
trabalhadores pode ser considerada consequência do novo paradigma do mundo do
trabalho, que passou a obrigar o indivíduo a exercer suas atividades através de
inadequados e repetitivos movimentos dos diversos segmentos corporais, provocando
desordens musculoesqueléticas (PORTO et al, 2004). OBJETIVOS: Analisar a
prevalência de dor musculoesquelética por esforço ocupacional em trabalhadores da
saúde da família em Guanambi - Bahia. METODOLOGIA: O presente estudo foi do
tipo descritivo, transversal e quantitativo. Trata-se de um recorte de um estudo amplo
que após cálculo amostral incluiu 197 profissionais da Estratégia Saúde da Família de
Guanambi - Bahia, distribuídos em 15 categorias ocupacionais. Como instrumentos de
coleta de dados foram utilizados a escala de percepção de esforço BORG Category
Ratio (CR 10), o diagrama de Corllet, o questionário validado de qualidade de vida
(WHOQOL Bref) e um questionário de levantamento de dados epidemiológicos. As
análises foram realizadas no programa Epi Info 7.1.3, considerando-se significativos os
resultados com Valor de P < 0,05. A associação dos dados coletados no questionário
epidemiológico (variáveis independentes) com os índices de qualidade de vida
(variáveis dependentes) foi avaliada pelos testes de Qui-quadrado de Pearson ou G de
Willians, na dependência da distribuição de frequências dos resultados. O trabalho foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – UEFS por meio do protocolo número
944812. RESULTADOS: Nota-se que 64,91% (n=74; P= 0,0025) dos trabalhadores que
relatam dores no trabalho estão associados a um esforço maior que cinco, ou seja, no
mínimo, leve-moderado e no máximo, exaustivo. 68,63% (n=70; P=0,0002) dos
profissionais que relatam cansaço com as metas exigidas apresentaram esforço maior
que cinco, enfatizando a relação cansaço-esforço. CONCLUSÃO: Houve uma clara
concentração de valores maiores na escala de Borg para quem admitiu sentir dor, o que
relaciona o esforço ocupacional com o quadro álgico apontado pelos profissionais.
PALAVRAS CHAVES: Dor. Esforço. Trabalhadores. Saúde.

