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Simpósio de Fisioterapia
O Simpósio de Fisioterapia é um evento organizado anualmente pelo curso de Fisioterapia da Universidade do
Planalto Catarinense – UNIPLAC, para estimular o debate e a publicação de ideais para o fortalecimento da área da
Fisioterapia e Saúde como um campo de pesquisa e atuação profissional. O primeiro Simpósio, ocorrido em outubro
de 2013, possibilitou a discussão sobre temas relacionados à Fisioterapia, incitando à reflexão contínua sobre os
aspectos teóricos e práticos que guiam essa profissão.
Nessa perspectiva, os trabalhos serão publicados na revista Simpósio de Fisioterapia – UNIPLAC, volume 01 - ano
2014 - ISSN 2358-0771 à disposição em formato de CD-ROM aos participantes do evento, contribuindo para o
desenvolvimento da produção científica e compartilhando conhecimentos.
A revista Simpósio de Fisioterapia fortalece o Grupo de Pesquisa e Estudos em Educação, Saúde e Qualidade de Vida
(GEPESVIDA), comprometido com a melhoria da qualidade das produções e o avanço do conhecimento em áreas
interdisciplinares de fundamental importância como Saúde e Educação.

Missão
Publicação de anais do evento que contribuam para o conhecimento, visando a promoção, prevenção e a
recuperação da saúde, baseado em princípios éticos.

Objetivo
Viabilizar encontros, discussões e divulgação do conhecimento construído, expressando assim, a natureza da
pesquisa científica.
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Normas para Envio dos Trabalhos

Os trabalhos aceitos e devidamente inseridos serão publicados na Revista Simpósio de Fisioterapia –
UNIPLAC, volume 01 - ano 2014 - ISSN 2358-0771 à disposição em CD-ROM para cada participante, via internet na
página www.uniplac.net e na biblioteca da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC.

ARTIGO: Título, Autores, Resumo e palavra chave; Abstract e keywords; Introdução; Metodologia; Resultados;
Conclusão; Referências.
Os trabalhos devem seguir as devidas recomendações:






Os resumos deveram ter no máximo 300 palavras (a contar somente o texto).
Os trabalhos deveram ter no máximo 12 páginas.
Deverá ser utilizada fonte Arial 12, com espaçamento entre linhas 1,5. As margens superiores e inferiores,
direita e esquerda com 2 cm.
O texto deverá ter alinhamento “justificado”, exceto os itens: Título “alinhamento centralizado”, Autores
“alinhamento à direita” e Palavra-chave “alinhamento a esquerda”.
As ilustrações deverão ser identificadas com legenda (acima da ilustração).

Modelo de Confecção:
TÍTULO: caixa alta, negrito, centralizado.
AUTORES: após o título, alinhar à margem direita, o nome completo do primeiro autor, seguido pela sigla da
instituição a qual esta filiado, na mesma linha. Nas linhas subsequentes, citar o nome de cada co-autor, e as
respectivas siglas institucionais a qual estão filiados. Após os autores, citar em nova linha o e-mail do primeiro autor.
PALAVRA-CHAVE: Até 3 termos, alinhados à margem esquerda.
INTRODUÇÃO: Deverá apresentar o problema do estudo acompanhado do(s) objetivo(s).
METODOLOGIA: indica os métodos da pesquisa, instrumentos, amostra ou sujeitos, caracterizando os
procedimentos utilizados para atingir os objetivos do estudo.
RESULTADOS: Descrever e discutir/confrontar com a literatura, os achados mais relevantes.
CONCLUSÃO: Apresentar a síntese das principais evidências e a contribuição para o avanço da área e estudos
posteriores.
REFERÊNCIAS: Devem seguir as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

ENVIO DE TRABALHOS:
Os trabalhos devem ser enviados para o email fisioterapia@uniplaclages.edu.br com cópia para
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tarsow@hotmail.com a partir do dia 1º de junho de 2014.

:: PRAZOS PARA ENVIO:
O prazo para submissão dos Artigos é dia 02 de setembro de 2014 as 23:59 horas.
Aceite dos trabalhos: Todos os trabalhos fora das normas estabelecidas serão automaticamente REPROVADOS.
:: INSCRIÇÃO:
Para submissão dos trabalhos o(s) autor (es) deverá(ão) pagar, antecipadamente, a inscrição no valor de R$ 25,00
por trabalho.
FORMAS DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO POR TRABALHO:
DEPÓSITO: Banco Santander Ag: 1235 cc: 010087775 – Tarso Waltrick
OBS: Enviar comprovante de pagamento via email junto com o artigo.


Uma parte do dinheiro arrecadado com o publicação dos artigos será destinado a uma instituição de
caridade, e o restante será utilizado para compra de equipamentos para o laboratório de Fisioterapia.
“...publique seu artigo e ajude uma instituição de caridade...”

INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO DO PAINEL






A apresentação do painel não é obrigatória;
Para os trabalhos que forem apresentados os autores receberão um certificado de apresentação;
A confecção do painel é de responsabilidade do(s) autor(s);
Os painéis deverão ser entregues no dia 13 de outubro de 2014, até as 22:00h no apoio 3 da Uniplac.

O painel deverá ser feito baseando-se no resumo enviado (máximo de 300 palavras).

DIMENSÕES



1,20m de altura, por 0,90m de largura.

TÍTULO



O título deverá ser o mesmo utilizado no resumo aprovado e em letras maiúsculas (sugere-se fonte Arial
tamanho 70 ou maior).
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Abaixo do título e, com letras menores (sugere-se fonte Arial tamanho 60), devem aparecer os nomes dos
autores, seguido pela sigla da instituição a qual está filiado.
O nome do autor que apresentará o trabalho deverá estar sublinhado.

CORPO DO PAINEL


Deve ser feito de preferência com o mínimo possível de texto (sugere-se fonte Arial tamanho 20) e o
máximo possível de ilustrações (figuras, diagramas e tabelas). Deve conter:
o
o
o
o
o

Introdução/ Objetivos: breve introdução com os fundamentos teóricos e contextualização do(s)
objetivo(s) do estudo em questão.
Metodologia: indica os métodos da pesquisa, instrumentos, amostra ou sujeitos, caracterizando os
procedimentos utilizados para atingir os objetivos do estudo.
Resultados: resultados quantitativos devem conter os valores absolutos, média ou percentual,
estatística (com erro padrão da média) e número de amostras.
Conclusão: deve ser coerente com o(s) objetivo(s) do estudo e os resultados obtidos.
Referências Bibliográficas: recomenda-se que sejam mantidas em um número mínimo, e
formatadas seguindo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
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RESUMO

ABSTRACT

Introdução: O idoso representa um segmento da
população que cresce rapidamente e é crucial
compreender os fatores que podem modificar e
aprimorar a qualidade de vida. A capacidade funcional
para realizar as atividades mais comuns e específicas
da vida diária tem sido alvo de preocupação
internacional. Na Serra Catarinense no estado de
Santa Catarina não existe nenhum estudo
demonstrando as características da aptidão funcional,
o nível de atividade física e qualidade de vida de
idosos residentes nesta região, portanto, é
fundamental conhecermos o estilo de vida desta
população para buscarmos junto com os órgãos de
saúde dos municípios formas de evitar, minimizar ou
até reverter a maioria dos declínios físicos, sociais e
psicológicos que, frequentemente, acompanham o
idoso.
Objetivos:
Estabelecer
características
neuromotoras e físicas, através de bateria de testes e
questionários. Metodologia: No seguinte estudo
foram avaliados 25 idosos com idade entre 60 e 80
anos, que frequentam regularmente a Instituição Ema
Sevei, no município de Correia Pinto- SC. A Aptidão
Funcional, será avaliado através da bateria de teste
AAHPERD, a atividade física com a utilização do
questionário IPAQ, e qualidade de vida com o
questionário WHOQOL-OLD. Resultados: Na bateria
de testes os idosos apresentaram 388,8 no Índice de
Aptidão Funcional Geral (IAFG) com a soma dos
escores-percentis, sendo este valor caracterizado
como “Bom” nos testes motores. Na população
avaliada o escore geral (Qvg-old) foi de 13,7
demonstrando que os voluntários desta pesquisa
apresentam uma alta qualidade de vida. Com a
relação à atividade física observou-se um maior índice
nas atividades moderadas, havendo pouco publico de
idosos que pratique atividades vigorosas.

Introduction: The elderly represent a rapidly growing
segment of the population and is crucial to understand
the factors that can modify and enhance the quality of
life. The functional capacity to perform the most
common and specific activities of daily living has been
the subject of international concern, and recently has
evoked growing national interest. Sierra Santa
Catarina in the state of Santa Catarina there is no
study demonstrating the characteristics of functional
fitness, physical activity level and quality of life of
elderly people living in this region, so it is the health
agencies of municipalities ways to avoid, minimize or
even reverse the most physical, social and
psychological declines that often accompany the
elderly. Objectives: To establish neuromotor and
physical characteristics through the battery of tests
and questionnaires. Methodology: In the following
study, 25 seniors aged 60 to 80 years, regularly
attending the institution Ema Sevei in the municipality
of Pinto-Correia SC were evaluated. Functional fitness
will be assessed through the AAHPERD test battery,
physical activity using the IPAQ, and quality of life with
the WHOQOL-OLD questionnaire. Results: In the test
battery in elderly subjects showed 388.8 General
Functional Fitness Index (GFFI) with sum-scores
percentiles, this value being characterized as "Good"
in motor tests. In the studied population the overall
score (OQL-old) was 13.7 demonstrating that the
volunteers in this study have a high quality of life. With
regard to physical activity we observed a higher rate in
moderate activities, with little public elderly practicing
vigorous activities.
Keyword: Elderly; Quality of Life; Functional
Autonomy.

Palavra-chave: Idoso; Qualidade de Vida; Autonomia
Funcional.
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INTRODUÇÃO

Com o aumento da expectativa de vida dos
idosos, torna-se frequente o aparecimento de

O idoso representa um segmento da

doenças crônico-degenerativas, que implicam a

população que cresce rapidamente e é crucial

utilização dos serviços de saúde por tempo

compreender os fatores que podem modificar e

prolongado e são onerosas para os Estados e

aprimorar a qualidade de vida. A capacidade

Municípios.

funcional para realizar as atividades mais comuns

O envelhecimento da população é um

e específicas da vida diária tem sido alvo de

fenômeno

preocupação internacional e, recentemente, tem

demográfica ocorreu em pouco mais de vinte

evocado interesse nacional crescente (RICARDO

anos e devido a este processo ter sido abrupto

et

2000;

isto tornou-se um grande problema, dada a falta

ANDREOTTI et al., 1999). Essa preocupação

de recursos humanos especializados para assistir

fundamenta-se

a

à este enorme contingente de pessoas e a falta

incapacidade funcional para realizar as atividades

de políticas adequadas a esta parcela da

da vida diária é preditora de fragilidade, de sinais

sociedade. Segundo o CENSO realizado pelo

clínicos precoces de demência assim como de

IBGE em 2010, o Brasil possui 7.4% da

mortalidade

2001;

população com 65 anos ou mais, desta forma, o

MARKIDES et al., 2001; BARBERGER-GATEAU

Brasil está em processo de envelhecimento de

et al., 1999).

sua

al.,

2001;

OSTCHEGA

devido

ao

et

fato

(NOURHASHÉMI

et

al.,

de

al.,

que

A relação aptidão funcional, qualidade

mundial.

população,

No

Brasil,

a

quebrando-se

transição

assim,

o

paradigma de que o Brasil é um país de jovens.

de vida e atividade física vem sendo explorada

As

regiões

Sudeste

em pesquisas. Todavia, ainda existem lacunas na

envelhecidas

literatura em função do estrato etário e da região

contingente de idosos com 65 anos ou mais de

do país. Na Serra Catarinense de Santa Catarina

8.1% (IBGE, 2010).

não temos nenhum estudo demonstrando as

O

do

e

Sul

país,

são

as

mais

apresentando

envelhecimento

é

um

um

processo

características da aptidão funcional, o nível de

progressivo, contínuo, natural e irreversível, que

atividade física e qualidade de vida de idosos

provoca desgastes e alterações em vários

residentes nesta região, portanto, é fundamental

sistemas funcionais e diferenciam-se de um

conhecermos o estilo de vida desta população

individuo para o outro (FIEDLER et al., 2008). O

para buscarmos junto com os órgãos de saúde

organismo do idoso é muito diferente do adulto

dos municípios formas de evitar, minimizar ou até

jovem, psicologicamente é outra pessoa distante

reverter a maioria dos declínios físicos, sociais e

daquela

psicológicos que, frequentemente, acompanham

organicamente o corpo envelhece, torna-se

o idoso. Não controlar de forma apropriada estes

funcionalmente

parâmetros

custos

albumina plasmática, da água intracelular e

humanos e sociais, pois prevenir é mais fácil do

corporal total, redução na velocidade de reação,

que curar e, com certeza, menos dispendioso.

perda da memória há curto prazo e diminuição da

resultará

em

enormes

que

foi

lento,

quando

com

mais

jovem,

diminuição

da
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quantidade de massa muscular (CARVALHO et

qualitativa

al., 2002)

observações.

e

quantitativamente

as

A capacidade funcional, especialmente

População e Amostra

no que se refere à dimensão física, é um dos
importantes marcadores de um envelhecimento

A população de estudo serão idosos

bem sucedido e de uma melhor qualidade de

pertencentes a Instituição Comunitária Ema

vida. Assim, a manutenção e a preservação da

Sevei

capacidade física ou funcional para desempenhar

localizado na região da serra catarinense, e

as atividades básicas da vida diária é um ponto
essencial para prolongar, por maior tempo
possível a independência, oportunizando uma
vida mais saudável (GOBBI, 1997).

do

município

de

Correia

Pinto,

com idade acima de 60 anos que é o ponto
de corte utilizado pela Organização Mundial
da Saúde para países em desenvolvimento.
A Organização Mundial de Saúde (OMS)
define pessoa idosa como aquela de 60 anos

O estudo proposto teve por principal
objetivo

estabelecer

características

físicas,

neuromotoras e a percepção da qualidade de
vida de idosos que frequentam regularmente
Instituição Comunitária Ema Sevei. Essas
características físicas e neuromotoras foram
descritas através da avaliação da capacidade

de

idade

ou

mais,

para

os

países

desenvolvidos. Essa definição, para países
em desenvolvimento, também foi adotada
pelo

Ministério

da

Saúde

(SANTOS;

BARROS, 2008).
O

tamanho

da

amostra

será

funcional, juntamente com testes motores,

estabelecido

sua

de

confiança de 95%, erro amostral de 3% e

atividade física e a determinação do nível de

acréscimo de 10% para atender eventuais

qualidade de vida.

casos de perdas na coleta dos dados.

classificação

quanto

ao

nível

assumindo

intervalo

de

Considerando que o planejamento amostral
envolverá
METODOLOGIA

previsto

A

pesquisa

acontecerá

no

Laboratório de Fisioterapia da UNIPLAC,

Tipo de Pesquisa
A pesquisa é do tipo descritiva,
e

com

delineamento

transversal. Segundo Thomaz et al. (2007), a
pesquisa

será

inicialmente uma amostra mínima de 25
idosos.

observacional

randomização,

descritiva

observa

o

comportamento dos indivíduos e analisa

utilizando idosos que frequente a Instituição
Comunitária Ema Sevei. Quanto à seleção
dos idosos, será utilizado o Questionário
simples de Qualidade de Vida e Atividade
Física. Todos os voluntários assinaram um
termo de consentimento livre e esclarecido,
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informando

sobre

os

procedimentos

da



Apresentar

doenças

crônico-

pesquisa. Esta é uma pesquisa multicêntrica

degenerativas que impeçam a realização das

que será realizada também na Cidade de

avaliações;

Caçador/SC na Universidade Alto Vale do



Idade abaixo de 60 anos;

Rio do Peixe – UNIARP para posteriormente



Não assinar o termo de consentimento

realizar

livre e esclarecido.

uma

comparação

entre

duas

populações de idosos.
Este estudo foi aprovado pelo comitê
de
Quem

irá

obter

o

Termo

de

ética

da

Universidade

do

planalto

Catarinense – UNIPLAC.

Consentimento Livre e Esclarecido?
Avaliações e Coleta de Dados

Inclusão:


Pertencer ao grupo da Instituição

Todas as avaliações serão realizadas nas

Comunitária Ema Sevei do município de

instalações

Correia Pinto;

pesquisadores



seguinte ordem: qualidade de vida, nível

a

Não ter qualquer restrição médica para
realização

dos

testes

e

avaliações

da

UNIPLAC

pelos

responsáveis

na

de atividade física e aptidão funcional.

neuromotoras;

Os



Apresentar idade acima de 60 anos;

planilhas de Excel para posteriormente



Responder aos questionários e não

analisá-los.

desistir

das

avaliações

físicas

e

da



Ter concluído o ensino fundamental;



Estar presente nas datas marcadas

para as avaliações propostas.
Exclusão:
Não estar matriculado na Instituição

Comunitária Ema Sevei no município de

Não

armazenados

em

Critérios para encerrar ou suspender a

A pesquisa só será encerrada, se
houver,

falta

de

participantes

realização

dela,

pois

pesquisas

relacionadas

hoje
a

a

para

a

poucas

idosos,

e

é

necessário pra que haja novos programas de
saúde para a promoção da terceira idade no
município de Lages.

Correia Pinto;


serão

pesquisa

autonomia funcional;



dados

ter

concluído

o

ensino

Aptidão Funcional

fundamental;
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Para avaliar a aptidão funcional, será
utilizada há bateria de testes para idosos
desenvolvida pela AAHPERD (CLARK, 1989;
OSNESS et al., 1990). Esta bateria é
composta

por

(flexibilidade,

cinco

testes

coordenação,

motores
agilidade,

serão adotados os procedimentos descritos
por Marshal e Bauman (2001).
Nível de Qualidade de Vida
Para avaliar a qualidade de vida será
utilizado

o

questionário

WHOQOL-OLD

equilíbrio dinâmico, resistência de força de

proposto por Fleck et al. (2003), que consiste

membros superiores e resistência aeróbia

de 24 facetas em uma escala de Likert

geral), aplicados nesta sequencia. A bateria

atribuídos

da AAHPERD é uma bateria que atende a

“Funcionamento

critérios de validade e confiabilidade (ZAGO,

“Autonomia” (AUT), “Atividades Passadas,

2003). O Índice de Aptidão Funcional Geral

Presentes e Futuras” (PPF), “Participação

(IAFG) será obtido pelo somatório dos

Social” (PSO), “Morte e Morrer” (MEM), e

índices percentis dos 5 testes.

“Intimidade” (INT). Para todas as facetas o

a

seis
do

facetas

(domínios):

sensório”

(FS),

escore dos valores possíveis oscilarão de 4 a
Nível de atividade Física

20 e os escores dessas seis facetas serão

Para esta pesquisa, será utilizado o
questionário IPAQ, forma longa, semana
usual /normal, adaptado por Benedetti et
al.(2004) para facilitar o entendimento dos
idosos e o registro do cálculo do número de

combinados para produzir um escore geral
(Qvg-old). Basicamente os escores altos
representaram uma alta qualidade de vida e
os escores baixos representam uma baixa
qualidade de vida.

horas, conforme o anexo 1. O IPAQ permite
estimar o tempo semanal gasto na realização
de

atividades

moderada

a

contextos

da

domésticas,

físicas
vigorosa

de
e

vida

intensidade

Os dados serão analisados utilizando

diferentes

o pacote Excel. Os resultados da análise

em

(trabalho,

transporte

e

tarefas

lazer).

O

questionário será aplicado na forma de
entrevista

individual

e

o

Análise Estatística

entrevistador

registrará o dia médio habitual para cada
semana (segunda a domingo). Para obter
uma estimativa de dispêndio energético em
atividades físicas, mediante utilização das
informações coletadas através do IPAQ,

estatística

descritiva

serão

apresentados

como média.
OBS: Todos os resultados serão
confidenciais, e estará a disposição dos
participantes,

através

do

pesquisador

responsável, que estará com todos os
resultados,

estes

resultados

estará

armazenado no computador do pesquisador
responsável, sem acesso à internet.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

de corte para os testes de flexibilidade
(FLEX), coordenação (COO), agilidade e

Os dados na Bateria de Testes
AAHPERD foram comparados com o estudo,
Benedetti et al. Seguindo a tabela de Valores

equilíbrio dinâmico (AGIL), resistência de
força (FO) e resistência aeróbia geral (RAG)
de acordo com a classificação em cinco (5)
categorias.

Figura 01- Valores de corte da bateria de teste AAHPERD
Fonte: Benedetti, 2014, p. 06

40
35
30
25
20
15
10
5
0

O gráfico 01 demonstra os resultados
da Bateria de Testes AAHPERD, testes
agilidade e equilíbrio dinâmico, teste de
coordenação, teste de flexibilidade, teste de
força e endurance de membro superior e
teste

de

resistência

aeróbica

geral

e

habilidade de andar.
Gráfico 01: resultados da Bateria de
Testes AAHPERD

A

população

do

presente

estudo

foi

composta por 25 idosos do Município de
Correia Pinto, com idade entre 60 e 80 anos.
No Teste de Agilidade e Equilíbrio Dinâmico
a amostra atingiu uma média de 20,84
segundos que apresenta um escore “Muito
15

Bom”. No Teste de Coordenação a amostra

educação em saúde da Cidade de Correia

atingiu uma média de 24,8 segundos que

Pinto/SC.

apresenta um escore “Muito Bom”. No Teste
de Flexibilidade a amostra atingiu uma média
de 36 centímetros apresentando um escore
“Regular”. No Teste de Força e Endurance
de Membros Superiores a amostra atingiu
uma média de 16 repetições apresentando
um escore “Muito Bom”. No Teste de
Resistência Aeróbica Geral e Habilidade de
Andar a amostra atingiu uma média de 210
segundos

apresentando

um

escore

“Regular”. A soma dos escores-percentis
atingiu 388,8 no Índice de Aptidão Funcional
Geral (IAFG), sendo este valor caracterizado
como “Bom” nos testes motores.

O gráfico 2 demonstra a avaliação da
qualidade de vida utilizado o questionário
WHOQOL-OLD proposto por Fleck et al.
(2003). Para todas as facetas o escore dos
valores possíveis oscilarão de 4 a 20 e os
escores dessas facetas serão combinados
para produzir um escore geral (Qvg-old).
Basicamente

os

escores

altos

(20)

representaram uma alta qualidade de vida e
os escores baixos (04) representam uma
baixa qualidade de vida. Na população
avaliada o escore geral (Qvg-old) foi de 13,7
demonstrando que os voluntários desta
pesquisa apresentam uma alta qualidade de

No estudo realizado por Zago, et al,

vida.

que avaliou 95 idosas entre 60 e 70 anos na
cidade de Rio Claro/SP utilizando a Bateria
de

Testes

AAHPERD

apresentou

20

um

15

resultado para Teste de Agilidade e Equilíbrio

10

Dinâmico de 20,4 segundos, Teste de
Coordenação

11,0

segundos.

Teste

de

Flexibilidade 57,9 centimetro. No Teste de
Força e Endurance de Membros Superiores
29 repetições. Teste de Resistência Aeróbica

5
0
Escore
Escore
Escore
Geral
Geral
Geral
(Qvg-old) (Qvg-old) (Qvg-old)
Alta
Baixa
Avaliado
Qualidade Qualidade
de vida
de vida

Geral e Habilidade de Andar 493,9 segundos.
Tendo como a soma dos escorespercentis de 199,1, abaixo do resultado

Gráfico 02: avaliação da qualidade
de vida utilizado o questionário WHOQOLOLD

encontrado em nosso estudo. Levantando-se

A população de estudo foi 25 idosos

como hipótese que esta diferença na Bateria

do Município de Correia Pinto, com idade

de Testes AAHPERD se da devido a

entre 60 e 80 anos. Em um estudo realizado

diferenças Regionais e ao bom programa de

por Castro et al, em uma população de 50
16

idosas

ativas

praticantes

de

dança,

particular

de

determinados

domínios;

musculação e meditação no Pará/BL. Obteve

entretanto, o idoso possui questões que são

os resultados de Qualidade de vida o Escore

generalizáveis e que diferem da população

Geral Avaliado dos seguintes grupos: Grupo

adulta.

de Dança: 17,18. Grupo de Musculação:

perguntar aos idosos o que eles julgavam

16,10. Grupo de Meditação: 16,90, sendo

importante na determinação de qualidade de

estes valores maiores do que o estudo

vida, entrevistou uma população de diversas

realizado,

idades,

levantando

como

hipótese

a

Bowling, tendo

da

comunidade,

interesse

com

ou

em

sem

negação da implantação de projetos de

enfermidades. Encontrou que idosos diferem

atividade física moderada e vigorosas no

das

município de Correia Pinto/ SC.

atribuírem menor importância às atividades

Segundo

Browne

et

al, cada

outras

faixas

etárias

apenas

por

laborais e maior peso à saúde que os jovens

população de idosos terá uma valorização

17

A tabela 1 Demonstra os valores do IPAQ, forma longa, semana usual /normal, adaptado por
Benedetti et al.(2004) O IPAQ permite estimar os dias semanais gasto na realização de atividades
físicas

de

intensidade

moderada

a

vigorosa

Domínios do IPAQ

e

em

diferentes

N

contextos

da

vida.

Média
dias/semana

Trabalho
AF Vigorosa

25

1,5

AF moderada

25

2,3

Caminhada (a trabalho)

25

2,2

Transporte
Ônibus

25

Caminhada (meio de transporte)
Bicicleta

25
25

2,6
2,4
0,5

Tarefas domésticas
AF vigorosa no quintal

25

3,0

AF moderada no quintal

25

2,9

AF moderada dentro de casa

25

2,6

Recreação, esporte, exercício e lazer
AF vigorosa

25

0,2

AF moderada

25

0,5

Caminhada (como exercício)
Tempo gasto sentado

25
25

2,7
5,2

Tabela 1: valores do IPAQ, forma longa, semana usual /normal, adaptado por
Benedetti et al. (2004)
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Os valores da tabela do questionário

teve valores abaixo comparando a outros

IPAQ, forma longa, semana usual /normal,

grupos de estudos, já que os mesmos não

adaptado

possuem programas de exercícios físicos e

por

Benedetti

et

al.(2004).

Demonstram a média de dias por semana

acompanhamento

que

psicólogos,

os

idosos

realizam

determinadas

profissional,

fisioterapeutas,

como:

educadores

funções. No trabalho, se percebe que há um

físicos e médicos, para a terceira idade. Com

valor maior nas atividades moderadas. No

a relação à atividade física observou-se um

transporte o índice é maior dos idosos que

maior índice nas atividades moderadas,

utilizam ônibus. Nas tarefas domesticas

havendo pouco publico de idosos que

relataram o maior índice nas atividades

pratique atividades vigorosas.

vigorosas no quintal. Na recreação foi
caminhada como exercício, salientando que
o

município

não

possui

programas
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GRUPO DE APOIO PARA FAMILIARES DE IDOSOS COM DOENÇAS CRÔNICAS E
DE ALTA DEPENDÊNCIA – DOENÇA DE ALZHEIMER E SIMILARES
Priscila Schneider Uniplac
Marici Souza Jeremias Uniplac
Claudete Andrade de Oliveira Uniplac
ABSTRACT

RESUMO
O Grupo de Apoio para Familiares de Idosos com
Doenças Crônicas e de Alta Dependência – Doença de
Alzheimer e Similares é um Projeto de Extensão,
desenvolvido desde 2006, que objetiva propiciar aos
familiares e/ou cuidadores suporte para o enfrentamento
do processo de convívio e cuidado de idosos com
doenças crônicas e de alta dependência, de forma a
reduzir o estresse dos mesmos, promovendo a saúde das
famílias em estágio tardio da vida, oferecer informações
sobre a doença de Alzheimer e/ou doenças similares;
facilitar o diagnóstico precoce das mesmas; esclarecer
dúvidas e questões imediatas ou inadiáveis para os
familiares e/ou cuidadores, mobilizar os recursos de
suporte psicossocial dos familiares e/ou cuidadores
através de atividades grupais e educativas, nos eventos

The objectives of the Extension Project is to provide
families and / or caregivers support for coping with socializing
and caring for the elderly with chronic process and high
dependence diseases, to reduce the stress of the same, and
even promote the health of families in late stage of life;
providing information on Alzheimer's disease and / or similar
diseases; facilitate early diagnosis of the same; answer
questions and immediate or urgent issues for family members
and / or caregivers; mobilize resources for psychosocial
support of family and / or caregivers through group and
educational activities, the events in UNIPLAC, home visits and
contact with the community through the Basic Health Units.
was believed that these resources help to maintain the
functional capacity of older adults with chronic illnesses and
their families.

na UNIPLAC, nas visitas domiciliares e no contato com a
Because it is a truly interdisciplinary project, with the

comunidade através das Unidades Básicas de Saúde.

participation of teachers of courses in Psychology, Medicine,
Por

se

tratar

interdisciplinar,

de

contando

um

projeto

com

a

genuinamente

participação

de

professores dos cursos de Psicologia, Educação Física e
Enfermagem, são

desenvolvidas intervenções

amplas,

que se voltam para a totalidade das pessoas atendidas.
Soma-se

a

acadêmicos

isso

o

envolvidos

aprendizado
no

projeto,

possibilitado
que

aos

Nursing and Physical Education, broad interventions, which
have turned to all the people served were developed. Added to
this learning enabled the academics involved in the project,
they experience real, high-impact situations for family and
society.
Keyword:

family

members,

caregivers,

Alzheim

vivenciam

situações reais e de alto impacto para a família.
Palavra Chave: familiares, cuidadores, Alzheimer
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INTRODUÇÃO

diagnóstico precoce. Além disso, os serviços
de saúde, na atenção básica, nem sempre

O Grupo de Apoio para Familiares de
Idosos com Doenças Crônicas e de Alta
Dependência – Doença de Alzheimer e
Similares é um projeto de extensão que
segue os princípios e diretrizes da LOAS n°
8.742/93, principalmente no que diz respeito
à proteção à família e à velhice, visando a
melhoria da qualidade de vida de familiares e
de seus idosos portadores da doença de
Alzheimer e similares. Além disso, situa-se
no Programa de Assistência à Saúde da
Família, e indiretamente no Programa de
direito

à

assistência

das

crianças,

adolescentes, mulheres e idosos.
Sabe-se que é muito difícil delimitar a
incidência da Doença de Alzheimer(DA) por
diversas razões. Uma delas é que os
diagnósticos

ainda

são

pouco

efetivos,

provavelmente devido ao desconhecimento
clínico

acerca

das

diversas

patologias

neuropsiquiátricas, que diferenciam-se da
DA. Desse modo, há pessoas que tem a DA
e associada a essa, outra patologia ou
demência, e outras que não têm DA, mas
recebem esse diagnóstico, por apresentarem
sintomas similares. Por outro lado, no início
do

processo

da

doença

os

sintomas

confundem-se com outras possibilidades que
recebem significados diferentes na família e
acabam

limitando,

especialmente

o

tem um registro desses casos, fato que foi
observado em contato com as Unidades
Básicas

de

Saúde

(UBS)

de

Lages.

Entretanto, sabe-se que a incidência de DA
dobra a cada 5 anos após os 65 anos de
idade

o

que

junto

ao

envelhecimento

populacional, há o crescimento da incidência
desta

doença

na

população

brasileira.

Estima-se a prevalência da doença de
Alzheimer no Brasil em 1 milhão e 200 mil
pacientes, com a incidência de 100 mil novos
casos

por

ano

(http://www.alzheimermed.com.br).
A qualidade de vida dos familiares
e/ou

cuidadores

portadores

da

que

doença

acompanham

de

Alzheimer

e

similares é prejudicada, dado o processo de
estresse que vivenciam. Estudos sobre a
sobrecarga do cuidado e do convívio com os
portadores da DA (SCAZUFCA, 2000; NERI,
2002) têm demonstrado que há grande
incidência de patologias como depressão e
transtornos de ansiedade entre os familiares.
Em

estudo

realizado

a

respeito

do

enfrentamento dos familiares desse processo
de convívio e cuidado (SCHNEIDER, 2004) e
desenvolvimento de projeto de extensão com
grupo de ajuda mútua de familiares de
portadores da doença de Alzheimer e/ou
doenças similares (ALVAREZ, SCHNEIDER
e GONÇALVES, 2002) observou-se que a
23

Volume 01 - ano 2014 - ISSN 2358-0771

participação

dos

familiares

em

grupos

alterações da memória, situações cotidianas

voltados para esse fim promovia de fato um

junto

melhor

processo

Alzheimer, o estresse do cuidador, o cuidado

vivenciado por estes familiares. Inúmeros

do cuidador, luto, conflitos familiares e

outros

envolvimento no cuidado.

enfrentamento

estudos

do

corroboram

com

essas

aos

portadores

da

doença

de

afirmações como o de Caovilla (2000),

Observou-se pelo relato dos familiares

Cerqueira (2002), Fortuna (2000), Caldas

e cuidadores que o vínculo entre os mesmos

(2001, 2002), Mendes (1998), Neri (1993,

foi fortalecido, os cuidados foram facilitados

2002), Scazufca (2000) e Sommerhalder

pelo compartilhamento de informações e

(2001),

é

experiências e, a consciência da importância

importante assinalar que esse projeto foi

do autocuidado de familiares e cuidadores foi

desenvolvido no ano de 2006, 2007, 2008,

fortalecida. Deste modo, o projeto atingiu os

2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 tendo grande

objetivos a que se propôs até o momento

validade para a comunidade Lageana. Foram

pelo

atingidas nesses oito anos cerca de 50

esclarecimento de dúvidas e mobilização do

famílias.

suporte

entre

outros.

Junto

a

isso,

fornecimento

psicossocial

de

informações,

necessário

para

o

Os participantes do projeto, referem

enfrentamento da situação, através dos

frequentemente durante a participação nas

encontros grupais e do contato com a equipe.

atividades, que o apoio proporcionado pelo

Além do cuidado com os familiares

grupo é fundamental e solicitam a sua

cuidadores, o projeto atinge os idosos

continuidade

portadores

e

expansão

para

outras

de

doença

de

Alzheimer

e

famílias. Nas atividades em grupo realizadas

similares, colaborando para o cuidado dos

com os familiares foram discutidos temas

mesmos e para a qualidade das interações

como: sinais e sintomas da Doença de

familiares.

Alzheimer; estágios da doença, diagnóstico

Além disso, por se tratar de um projeto

diferencial, cuidados básicos para idosos,

genuinamente

custos

com

com

a

doença,

medicamentos

a

interprofissional,

participação

de

contando

professores,

disponibilizados através do Programa de

estudantes e profissionais/funcionários das

Medicamentos

áreas de Psicologia, Educação Física e

Especializado

do

Básica,

Enfermagem, possibilita o desenvolvimento

técnicas básicas de relaxamento para o

de intervenções amplas, que se voltam para

cuidador;

comportamento

a integralidade da saúde das pessoas

de

atendidas. Soma-se a isso o aprendizado

associados

e

pela

Componente

alterações
à

Atenção

de

Doença

Alzheimer;
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possibilitado aos acadêmicos envolvidos no

Em 2013, outras parcerias foram

projeto, que poderão se voltar para uma

feitas

compreensão mais global do ser humano e

comunidade e para divulgação do projeto, em

de intervenções que se somem as de outros

Centros

profissionais

Social(CRAS), Associação dos Professores

preocupados

com

o

para

de

trabalho

educativo

Referência

à

Assistência

desenvolvimento e atendimento integral do

Aposentados

ser humano. Desse modo, observa-se a

Comunitários

validade do desenvolvimento e continuidade

profissionais da atenção básica de Lages,

do Grupo de Apoio para Familiares de Idosos

Residência Multiprofissional em Saúde da

com

Família e comunidade.

Doenças

Crônicas

e

de

Alta

Dependência – Doença de Alzheimer e
Similares.
As

de

em

junto

Lages,

de

Saúde

Agentes
e

demais

Algumas articulações estão sendo
realizadas para o desenvolvimento do projeto

atividades

destinam-se

a

em 2014, como a participação em reuniões

população de município de Lages, como um

do Conselho Municipal do Idoso(COMID),

todo. Percebeu-se até o momento que a

parceria com o Programa Saúde do Idoso

maioria dos participantes do grupo nos anos

para

de 2006 e 2007 eram das regiões mais

atendimentos á famílias com idosos com DA

centrais da cidade. Entre 2008 e 2009

e similares.

capacitação

de

profissionais

no

entrou-se em contato com a coordenação da
atenção básica e encaminhou-se material

OBJETIVO GERAL

informativo para todas as Unidades Básicas
de Saúde(UBS), com a finalidade de facilitar

Propiciar

aos

familiares

e/ou

encaminhamento de famílias atingidas por

cuidadores suporte para o enfrentamento do

essa

processo de convívio e cuidado de idosos

problemática.

encaminhamentos

não

Porém,

os

aconteceram

com

doenças

crônicas

e

de

alta

efetivamente ou as famílias de bairros mais

dependência, de forma a reduzir o estresse

periféricos não chegaram até o grupo. Em

dos mesmos.

2010, 2011 e 2012 foi realizado contato com
a Secretaria municipal de saúde de Lages e

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

com os médicos geriatras e neurologistas de
Lages para esclarecer sobre o projeto e

- Promover a saúde das famílias em estágio

estabelecer parceria para encaminhamento

tardio da vida;

das famílias ao grupo.
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- Oferecer informações sobre a Doença de

comunidade

Alzheimer e/ou doenças similares;

cuidadores formais e informais.

- Facilitar o diagnóstico precoce da DA e

Esses encontros com as pessoas atendidas

doenças similares;

nestes estabelecimentos de saúde ocorrem

-Esclarecer dúvidas e questões imediatas ou

em

inadiáveis para os familiares e/ou cuidadores

informações sobre a DA e similares, e outro

por meio de um sistema em que estes

de esclarecimento de dúvidas, orientações e

tenham

encaminhamentos dos casos de suspeita da

acesso

aos

profissionais

e

acadêmicos envolvidos no projeto;
-

Mobilizar

os

recursos

de

dois

ou

capacitações

momentos:

um

para

momento

de

DA e similares.
suporte

As

informações

são

transmitidas

psicossocial dos familiares e/ou cuidadores

através de recursos como contação de

através de atividades grupais e educativas,

histórias

nos eventos na Universidade do Planalto

pequenos vídeos, a fim de que a linguagem

Catarinense(UNIPLAC),

se

Domiciliares(VD)

e

nas

no

contato

Visitas
com

a

ou

torne

teatro,

acessível

apresentação

e

didática.

de

Caso

participem familiares de pessoas que já

comunidade através das UBS;

tenham o diagnóstico de DA, os mesmos são

- Favorecer a manutenção da capacidade

encaminhados para as várias atividades do

funcional dos idosos com doenças crônicas;

grupo.

- Promover elaboração saudável do luto de
familiares acompanhados no grupo.

As

atividades

do

grupo

são

divulgadas, através de diversos meios de
comunicação: flyers, emissoras de rádios
locais, Internet - Página da UNIPLAC e E-

METODOLOGIA

mail, redes sociais - facebook e contato com
Este projeto é realizado através de

pessoas

diversas atividades integradas, descritas a

alunos,

seguir:

situação.

conhecidas
e

outros,

dos
que

professores
vivenciam

e

esta

2 – Acolhimento: no momento em que
1-

Atividade

a

os familiares/cuidadores inscrevem-se no

comunidade e divulgação do projeto: visando

grupo é agendado com cada um deles uma

o diagnóstico precoce dos casos de DA e

entrevista para avaliar a situação vivenciada

similares na população lageana, busca-se

pelos mesmos e condição do portador da

agendar com as UBS e outras instituições ou

doença (estágio da doença e capacidade

grupos,

funcional - nível de dependência). Nesta

atividades

educativa

educativas

com

com

a
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ocasião os familiares/cuidadores recebem

de atendimento telefônico ininterrupto, pelos

informações e orientações, relativas aos

acadêmicos bolsistas do projeto, que podem

sintomas, características e implicações da

fornecer informações e encaminhar aos

doença, aos cuidados com os portadores, e

professores e técnicos a necessidade do

são encaminhados para participação em

retorno aos familiares, nos casos em que

reuniões do grupo.

isso se fizer necessário.

O acolhimento além de atender a

Os telefones também são utilizados

necessidade de avaliação da família e do

para

portador da doença, tem por objetivo facilitar

cuidadores data, local e horário das reuniões.

a inclusão dos familiares do grupo e reduzir a

4 – Reuniões do Grupo de Apoio para

ansiedade gerada pela situação vivenciada.

Familiares de Idosos com Doenças Crônicas

Isso facilita também o processo grupal, visto

e de Alta Dependência

que nas reuniões todos podem compartilhar

Alzheimer e Similares: reuniões do grupo,

suas vivências, e quando um familiar chega

que

ao grupo sem ter contato antes com os

presença

membros da equipe do projeto, parte do

(professores)

e

tempo

incentiva

a

troca

experiências,

além

que

seria

compartilhamento

do

destinado
grupo,

é

ao

voltada

confirmar

com

acontecem
de

os

familiares

– Doença de

mensalmente,
familiares,

do

com

a

profissionais

acadêmicos,
de

e

onde

se

informações
oferecimento

e
de

apenas para as orientações dos familiares

informações e da realização de dinâmicas

recém chegados ao grupo.

que visam a integração grupal e o apoio

Desta

forma,

esta

atividade

está

mútuo em torno de problemáticas presentes

diretamente ligada às reuniões, possibilitando

na velhice e relativas ao desenvolvimento de

uma atenção individualizada, anterior ao

doenças

atendimento em grupo.

Alzheimer e do cuidado de idosos pela

3 - Atendimento via telefone e Internet:
o

atendimento

exclusivo

é

para

possível
esta

via

telefone

finalidade

e

disponibilização de e-mail do grupo, para
contato

em

situações

em

que

crônicas,

como

a

doença

de

família.
Cada reunião conta com a presença
de um profissional de referência para discutir
temas relevantes para famílias com idosos.

o

Os temas propostos para este ano

familiar/cuidador necessite sanar dúvidas

são: Cérebro e Alzheimer (fisiopatologia da

imediatas, emergentes do acompanhamento

Doença de Alzheimer),tratamento da Doença

dos idosos portadores da DA e similares.

de Alzheimer, nutrição funcional, gripe e o

Para viabilizar este contato, há um sistema

Idoso, impacto psicológico da Doença de
27
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Alzheimer

na

neurológica,

família;

terapias

complementares,
relaxamento;
idade,

estimulação

integrativas

técnicas

básicas

movimentação

cuidados

na

com

cuidado), quando é necessário contato com

e

outros familiares que não podem deixar o

de

portador sozinho em casa, entre outras

terceira

razões.

sistema

fonoaudiológico.

Tal

atividade

tem

implicações,

também, para uma compreensão mais clara

Além da discussão dos temas há

da situação vivenciada pelo portador e pela

espaço para apresentação dos participantes

família, fortalecendo o vínculo dos familiares

e

com o grupo.

exposição

de

suas

experiências

de

convívio com o idoso. As dúvidas são

6- Participação em eventos técnico-

esclarecidas pelos professores/profissionais

científicos sobre envelhecimento e a Doença

coordenadores

a

de Alzheimer: A necessidade de atualização

interação dos participantes, visto que os

a respeito de recursos de diagnóstico e

mesmos

estratégias terapêuticas é constante.

da

por

semelhantes,

reunião,

buscando

vivenciarem
podem

situações

compartilhar

as

Para atender a esta questão e a

mesmas, visando tanto o esclarecimento,

demanda

quanto

informação e socialização do conhecimento

o

apoio

mútuo.

Assim,

os

da

comunidade

nas

de

coordenadores atuam como facilitadores do

há

processo grupal, buscando o foco do grupo,

desenvolvidas na Oficina Sobre Saúde da

a orientação relativa aos cuidados dos

Pessoa Idosa e a participação na Mostra

portadores e o esclarecimento de dúvidas

Científica da UNIPLAC.

relativas à doença.

envolvimento

científica

atividades

Tais eventos, possibilitam atingir a

5 - Visitas Domiciliares (VD): são

comunidade

de

maneira

mais

ampla,

realizadas VD a familiares de portadores da

considerando que há pessoas que não

DA e similares e outras doenças crônicas de

participam do projeto, por não o conhecerem

alta dependência, sempre que se fizer

ou por indisponibilidade de comparecimento

necessário, em situações de dificuldade de

nas reuniões do grupo nos horários de

acesso de familiares às reuniões do grupo ou

funcionamento do mesmo. Além disso, esta

quando

atividade possibilita intercâmbio com outros

se

avaliar

que

os

familiares

necessitam de apoio no domicílio. Isso pode

grupos de SC e do Brasil.

ocorrer nos casos em que a família precisa

7 - Reuniões de Equipe e Orientações:

de um diagnóstico de ambiência (avaliação

ocorrem semanalmente, com a participação

das condições físicas do domicílio para o

de toda a equipe, possibilitando a integração
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dos professores e acadêmicos, visando a

As

atividades

executadas

são

intervenção em que cada profissional tenha o

avaliadas pelos participantes do projeto. No

seu papel e percepção complementados pelo

final da realização do projeto esses dados

outro de forma a se desenvolver um trabalho

são analisados, discutidos e relatados.

interdisciplinar. Também se discutem as
atividades

realizadas,

planejamento

das

RESULTADOS

reuniões do grupo, VD e discussão de casos.
8- Integração com outros órgãos: para
a realização das

As atividades desenvolvidas facilitam o

atividades, institui-se

diagnóstico precoce da DA e similares, pois

Secretaria Municipal de

viabilizam informações á profissionais da

Saúde de Lages, com a Secretaria de Estado

área da saúde e comunidade, que visam à

–

identificação de problemas que podem estar

Gerência Regional de Saúde/Lages e com a

relacionados à ocorrência de DA similares, e

Associação Brasileira Sobre a Doença de

consequentemente o encaminhamento para

Alzheimer

os serviços de saúde que realizam o

parceria com a

do

Desenvolvimento

-

ABRAz.

Regional/Lages

Com

essa

última

parceira é importante mencionar que a
equipe de profissionais participante desse

diagnóstico.
As informações acerca da Doença de

grupo está vinculada a ABRAz Regional SC e

Alzheimer

compõe

direcionadas ao curso da DA e aos cuidados

uma

Sub-Regional

dessa

Associação.
9-

e/ou

doenças

similares,

são

dos portadores de acordo com as fases,
Avaliação

das

atividades

desenvolvidas: é realizada avaliação inicial
dos familiares que através de entrevista e

considerando

as

necessidades

dos

familiares.
O

esclarecimento

de

dúvidas

e

aplicação da escala Clinical Demential Rating

questões imediatas ou inadiáveis para os

– CDR (Morris, 1993) para determinação da

familiares

fase da doença e determinação do grau de

permite

dependência do portador e de um teste para

dificuldades

avaliar depressão dos familiares/cuidadores.

necessitam de apoio de informações.

Durante o desenvolvimento do grupo é

Isso

e/ou

cuidadores

auxiliar
junto

é

de

via

telefone

os

familiares

com

aos

portadores

que

extrema

relevância,

realizado o acompanhamento dos familiares

especialmente em situações em que o

com respectivas anotações a respeito de

portador

intercorrências e processo de enfrentamento

comportamento que o familiar não está

dos mesmos.

compreendendo ou não sabe lidar.

tem

uma

alteração

de
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As VD possibilitam a avaliação do

O grupo de apoio para familiares de

cotidiano (dificuldades, cuidados) vivenciado

idosos com Doenças Crônicas e de Alta

por familiares e portadores da doença, aliado

Dependência:

ao fato de favorecer o suporte psicossocial

Similares oferece suporte e auxilia nas

dos familiares e/ou cuidadores.

situações mais complexas vivenciadas pelos

A redução do nível de estresse dos

Doença

de

Alzheimer

e

portadores de DA e outras doenças crônicas,

familiares e prevenção de doenças como

juntamente

depressão e transtornos de ansiedade é

considerando as particularidades de cada

fundamental, considerando que o cuidado de

fase da doença.

um portador de DA é estressante e muitos
familiares

familiares,

O Grupo de apoio consolidou-se ao
longo destes sete anos de atividades como

depressão e ansiedades que são associados

um espaço de ajuda mútua, troca de

a

experiências,

processo.

enfrentamento

e

o

sintomas

seus

de

esse

desenvolvem

com

Sabe-se

social

o

aprendizado

e

apoio

são

emocional, sendo voltado especificamente

importantes mediadores que podem atenuar

para familiares, cuidadores e portadores de

essas

na

DA e Doenças similares, onde todos podem

medida em que o enfrentamento e o suporte

discutir as dificuldades/cuidados sob uma

psicossocial for facilitado e desenvolvido a

nova ótica.

consequências.

suporte

que

Desse

modo,

prevenção desses problemas será efetivada.

Caracteriza-se como um grupo de

Entretanto, nos casos de familiares que já

apoio em que há compartilhamento de

estejam sofrendo com essas patologias, o

experiências,

grupo

acolhimento e aprendizado de familiares,

pode

contribuir

para

a

sua

recuperação.

cuidadores,

integração,

profissionais,

interação,

professores

e

O suporte psicológico aos familiares e

academicos, proporcionando condições de

as orientações sobre o cuidado aos idosos,

agregar melhorias constantes no cotidiano de

podem contribuir para manter a capacidade

todos os envolvidos, pois as ações trazem

funcional

retorno a curto e a longo prazo, minimizando

dos

mesmos,

possibilitando

melhorar as condições de cuidado e, portanto

o

a

oportunidade de refletir sobre a tarefa de

capacidade

funcional

e

qualidade de vida dos idosos.

consequente

sofrimento.

cuidado

sob

Os

participantes

novas

têm

perspectivas,

a

ao

encontrar novas estratégias para superar
CONCLUSÃO

dificuldades e descobrir novas formas de
lidar com o cotidiano modificado.
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atenção à saúde dos idosos. Psicologia USP,
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RESUMO

ABSTRACT

Introdução:

A

doença

de

Alzheimer

(DA),

Introduction:

The

Alzheimer’s

disease

(AD),

caracterizada pelo neuropatologista alemão Alois

characterized by the German neuropathologist Alois

Alzheimer em 1907, é uma afecção neurodegenerativa

Alzheimer in 1907, is a progressive neurodegenerative

progressiva e irreversível de aparecimento insidioso,

condition and it is irreversible, of insidious appearance,

que acarreta perda da memória e diversos distúrbios

it entails loss of memory and various cognitive

cognitivos. A doença também apresenta em suas

disorder. The disease also presents in its stages of

fases de evolução déficits motores e funcionais.

evolution motors and functional shortfalls. Objective:

Objetivo: Analisar, a partir dos dados recolhidos

Analyze, from the data collected about the AD an its

sobre a DA e suas incapacidades motoras e

motors and functional incapacities, if the proposal of a

funcionais,

tratamento

physiotherapeutic treatment becomes effective on the

fisioterapêutico se torna eficaz na diminuição destas

reduction of these incapacities, as well as, in improving

incapacidades,

da

independence and quality of life of this patient.

independência e da qualidade de vida do paciente.

Methodology: Qualitative research, done through a

Metodologia: Pesquisa de caráter qualitativo, feita

case study of a patient that is bearer of Alzheimer’s

através de um estudo de caso de uma paciente

disease. To analyze the results it was used Barthel’s

portadora da doença de Alzheimer. Para analise dos

scale on the beginning and on the end of the

resultados foi utilizada a escala de Barthel no inicio e

intervention.

fim

da intervenção. Resultados: A intervenção

intervention was shown to be quite efficient on the

fisioterapêutica demonstrou-se bastante eficiente na

improvement of several functional aspects of the

melhora de diversos aspectos funcionais do portador

bearer of this disease, being capable of returning,

desta doença, sendo capaz de devolver, mesmo que

even that not completely, part of the independence of

não completamente, parte da independência destes

these patients. Key-words: Alzheimer, Physiotherapy,

pacientes. Palavras-Chave: Alzheimer, Fisioterapia,

Physical exercise

se

a

proposta

bem

como,

de

na

um

melhora

Results:

The

physiotherapeutic

Exercício físico
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INTRODUÇÃO
A

Existe uma divisão que é analisada em

doença

de

Alzheimer

(DA),

caracterizada pelo neuropatologista alemão
Alois Alzheimer em 1907, é uma afecção
neurodegenerativa progressiva e irreversível
de aparecimento insidioso, que acarreta

diversas literaturas aonde, geralmente, a
doença é dividida em três fases de acordo
com o grau de dependência do indivíduo e
nível

de

comprometimento

cognitivo

(VENEZIAN, 2010).

perda da memória e diversos distúrbios

a) 1ª Fase – DA Inicial: O doente começa

cognitivos (SMITH, 1999)¹. É uma das

a apresentar um déficit de memória, como

patologias

mais

desorientação espacial e dificuldade em

frequentemente associadas à idade, cujas

recordar acontecimentos recentes. Junto a

manifestações

e

isso começam a aparecer alterações na

uma

linguagem, como dificuldade em encontrar a

deficiência progressiva e em uma eventual

palavra certa num diálogo espontâneo e em

incapacitação (SERENIKI, 2008).

entender o que lhe foi dito (DE MELO, 2006).

neurodegenerativa

cognitivas

neuropsiquiátricas

resultam

em

b) 2ª Fase – DA Intermediária: Os

Sendo a DA uma doença degenerativa
que acomete o sistema nervoso central

sintomas

ocorrem diversas alterações na estrutura do

acentuados.

cérebro. As modificações que são mais

dificuldade em executar funções como se

comumente observadas e citadas serão a

vestir ou na higiene pessoal; a memória é

principal

ainda mais prejudicada e ele se mostra

presença

definição
de

dessas

placas

alterações:

senis

(lesões

descritos

desorientado

O

em

na

1ª

fase

paciente

lugares

são

apresenta

conhecidos

e

encontradas em todas as estruturas do

também não reconhece parentes. Começa a

córtex cerebral e no hipocampo); presença

apresentar alterações na função motora

de

como

emaranhados

neurofibrilares

(lesões

bradicinesia,

perseverança

material fibrilar anormal); perda celular (vem

primitivos persistentes. A praxia e a gnosia

acompanhada de uma diminuição do número

também são alteradas (DE MELO, 2006).

córtex

cerebral

(processo

geralmente

é

difuso, mas pode ser mais grave nos lobos
frontal, parietal e temporal) (DE MELO,
2006).

gestos

e

lento,

intracelulares constituídas pelo acúmulo de

das arborizações dendríticas); atrofia do

de

andar

reflexos

c) 3ª Fase – DA Avançada: O paciente
perde totalmente a capacidade de realizar as
atividades de vida diária e de se comunicar.
A

função

motora

fica

ainda

mais
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comprometida,

evoluindo

para

uma

são

importantes

para

o

aumento

da

hipertonia e não sendo mais capaz de

morbimortalidade dos idosos, predispondo-os

realizar a marcha. A memória é ainda mais

à

prejudicada e o paciente já não reconhece

qualidade

mais parentes próximos (DE MELO, 2006).

CASTRO, 2011).

A

partir

da

analise

da

de

funcional,
vida

dos

alterando
mesmos

a
(DE

de

O objetivo do presente estudo é analisar,

Alzheimer, de sua progressão e de suas

a partir dos dados recolhidos sobre a DA e

respectivas fases, surgiu a necessidade de

suas incapacidades motoras e funcionais, se

expor sobre a abordagem fisioterapêutica

a proposta de um tratamento fisioterapêutico

durante o curso da doença, mostrando ações

se

que contribuem tanto para prevenção quanto

incapacidades, bem como, na melhora da

para o tratamento de alterações motoras,

independência e da qualidade de vida do

melhorando a qualidade de vida do portador

paciente acometido, principalmente nas fases

(VENEZIAN,

intermediaria e avançada da doença que são

2010).

fisioterapêutico

passa

doença

dependência

O
a

tratamento
ter

grande

importância por retardar a progressão das

torna

eficaz

na

diminuição

destas

as fases em que encontram-se os maiores
déficits motores e funcionais.

perdas motoras, evitar encurtamentos e
deformidades e incentivar a independência
METODOLOGIA

do doente (FRANCESCHI, 2013).
A partir deste ponto foca-se o tratamento
fisioterápico

convencional

nos

déficits

funcionais decorrentes da doença,

com

ênfase no treino de marcha, na manutenção
da flexibilidade e força muscular e na
manutenção

da

independência

para

as

atividades de vida diária (AVD), além de
exercícios terapêuticos direcionados para os
padrões do funcionamento cardiorrespiratório
(FERREIRA, 2013). É importante destacar
também o trabalho que o fisioterapeuta
desempenha

na

prevenção

de

TIPO DE PESQUISA
O estudo trata de uma pesquisa
qualitativa que ocupa um reconhecido lugar
entre varias possibilidades de se estudar
fenômenos que envolvem os seres humanos
e

suas

intrincadas

estabelecidas

em

relações

diversos

sociais,

ambientes.

Segundo essa perspectiva de uma pesquisa
de cunho qualitativo, um fenômeno pode ser
melhor compreendido no contexto em que
ocorre e do qual é parte, devendo ser

futuras

quedas destes pacientes, uma vez que estas
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analisado

numa

perspectiva

integrada

(GODOY, 1995).

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO
Inicialmente foi utilizado o método de

“O estudo de caso se caracteriza

avaliação baseado na escala de Barthel que

como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma

segundo MAHONEY & BARTHEL, avalia o

unidade que se analisa profundamente. Visa

nível de independência do sujeito para a

ao exame detalhado de um ambiente, de um

realização de dez atividades básicas de vida

simples sujeito ou de uma situação em

diária: comer, higiene pessoal, uso dos

particular. Tem por objetivo proporcionar

sanitários, tomar banho, vestir e despir,

vivencia na realidade por meio da discussão,

controle

analise e tentativa de solução de um

transferência da cadeira para cama, subir e

problema extraído da vida real.” (GODOY,

descer escadas. Pretende avaliar se o

1995)

doente

de

é

determinadas

AMOSTRA

esfíncteres,

deambular,

capaz

de

tarefas

independentemente

(APÓSTOLO, 2012).

desempenhar

Cada uma das 10

Paciente DO, sexo feminino, 83 anos

atividades apresenta uma pontuação de

de idade, diagnosticada clinicamente com

acordo com a resposta dada pelo paciente,

doença de Alzheimer. Chegou à clinica

cuidador ou familiar. Ao final da avaliação

escola de fisioterapia da Universidade do

são somados os pontos adquiridos com cada

Planalto Catarinense em cadeira de rodas,

quesito

apresentando dificuldades de movimentação

relacionada com o grau de dependência:

de MMSS, tronco e principalmente de MMII;

independente (20), ligeiro (15-19), moderado

houve relato de frequentes quedas, tendo

(10-14), grave (05-09) e muito grave (0-04).

ocorrido a ultima dois meses antes de iniciar

Com relação aos resultados obtidos no

o tratamento fisioterápico; paciente também

presente estudo:

apresentou

extrema

dificuldade

de

deambulação, controle de tronco e equilíbrio,
conseguindo ficar na posição ortostática com
bastante dificuldade e apenas com auxilio;
paciente

dependente

de

cuidadores

e

familiares, segundo relatos dos mesmos,
apresenta dificuldade nas AVD’s, dores ao
movimento e frequentes tonturas.

apresentando

1. Evacuar:

uma

paciente

classificação

continente

–

pontuação de 2
2. Urinar: paciente continente (por mais
de 7 dias) – pontuação de 2
3. Higiene pessoal: necessita de ajuda
com o cuidado pessoal – pontuação
de 0
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4. Ir

ao

banheiro:

dependente

–

pontuação de 0

realização

de

movimentos

com

grande

diminuição de amplitude de movimentos,

5. Alimentar-se: incapaz – pontuação de
0

além

de

alterações

posturais

como

hipercifose cervical e torácica e ombros

6. Deslocações: grande ajuda física (uma

protusos.

ou duas pessoas), mas consegue
sentar-se – pontuação de 1
7. Mobilidade: imobilizado – pontuação
de 0
8. Vestir-se: dependente – pontuação de
0

banho:

dependente

partir

dos

dados

recolhidos

o

diagnostico cinético funcional foi definido
como déficit de funcionalidade e de AVD’s,
sendo

assim,

o

objetivo

principal

da

abordagem fisioterapêutica foi baseada na
busca da melhora da funcionalidade e

9. Escadas: incapaz – pontuação de 0
10. Tomar

A

–

pontuação de 0

independência da paciente, além da busca
pela melhora da função respiratória.

Classificação: De acordo com o método
PROTOCOLO DE TRATAMENTO

de avaliação baseado na escala de Barthel e
dentro de sua classificação a paciente
apresentou

um

grau

de

dependência

considerado grave.

A paciente foi submetida a tratamento
fisioterapêutico duas (2) vezes por semana,
com a duração de sessenta (60) minutos por

Além da escala de Barthel foi utilizada

sessão, durante oito (8) semanas.

uma ficha de avaliação e anamnese aonde
foram recolhidos dados pessoais, queixa
principal, histórico da doença e histórico
social. Foi também recolhido os sinais vitais:
foi aferida a pressão da paciente que se
encontrava 110/70, a frequência cardíaca
que resultou em 67 bpm e a oxigenação que
se apresentou em 96%.

O enfoque inicial do tratamento foi voltado
a exercícios respiratórios, estimulando a
utilização do diafragma; mobilização passiva
de

todas

respeitando
apresentada

as
a

articulações
amplitude

pela

mesma,

da
de

paciente,
movimento

buscando

a

mobilização em todos os sentidos permitidos
por cada articulação; alongamento passivo

Foi realizado exame físico, aonde foram

global, respeitando os limites da paciente;

o

exercícios de controle de tronco com a

encurtamento muscular, a dificuldade de

utilização de uma bola suíça, aonde a

destacadas

a

rigidez

articular,
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paciente permanecia na posição sentada e

fornecer segurança e, principalmente, por

com ambas as mãos deslocava a bola em

estimular sua independência no processo de

diversas

máximo

deambulação. Nesta etapa do tratamento

possível de flexão de tronco e mantendo o

foram também estimuladas AVD’s em que a

equilíbrio no momento em que o retornava

paciente apresentava grande dificuldade,

para a posição inicial.

através

direções

utilizando

o

A médio prazo buscou-se uma melhora
da capacidade de contração da musculatura
abdominal, através de exercícios de elevação

de

estímulos

semelhantes

aos

apresentados pela própria atividade, como
por exemplo, o movimento de levar a colher
até a boca para a alimentação.

pélvica; movimentação ativa de articulações
de MMSS utilizando um bastão e uma bola
sem peso, estimulando a independência e a
funcionalidade de MMSS; o fortalecimento de

RESULTADOS
Após

intervenção

fisioterapêutica

MMII fez-se extremamente presente, sendo

durante 8 semanas, foi realizada nova

iniciado com exercícios isométricos e sem

avaliação,

muita amplitude de movimento, evoluindo

aplicado inicialmente, a escala de Barthel:

contudo, para exercícios isotônicos sem
carga

e

posteriormente

utilizando-se

caneleira de 0,5 e 1 kg, já estimulando
movimentos amplos e voluntários.
Após a percepção de certa aquisição de

usando-se o mesmo método

1. Evacuar:

paciente

continente

–

pontuação de 2
2. Urinar: paciente continente (por mais
de 7 dias) – pontuação de 2
3. Higiene

pessoal:

rosto

barbear,

se inicio ao tratamento com enfoque principal

(utensílios fornecidos) – pontuação de

no treino de marcha. Para isso foi dado

1

consegue

fazem presentes nas AVD’s da paciente,

sozinho – pontuação de 1

fazer

cortar,

auxilio do treino da marcha foi a barra

pontuação de 1

por parte da paciente principalmente por lhe

algumas

coisas

5. Alimentar-se: precisa de ajuda para

cadeiras. Um material bastante utilizado no

paralela, que apresentou uma boa aceitação

cabelos

4. Ir ao banheiro: precisa de ajuda, mas

buscando o estimulo de movimentos que se

como por exemplo, levantar e sentar de

e

no

força muscular, principalmente em MMII deu-

continuidade ao fortalecimento de MMII

dentes,

independente

barrar a

manteiga, etc

–

6. Deslocações: pequena ajuda (verbal
ou física) – pontuação de 2
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7. Mobilidade: anda com a ajuda de uma

A

paciente

apresentou

melhora,

pessoa (verbal ou física) – pontuação

aumentando em um ponto, sete itens da

de 2

escala de Barthel: higiene pessoal, ir ao

8. Vestir-se: precisa de ajuda, mas faz
cerca

de

metade

sem

ajuda

banheiro, alimentar-se, deslocações, vestir-

–

se

pontuação de 1

e

escadas.

Apresentou

melhora,

aumentando em dois pontos, um item da

9. Escadas: precisa de ajuda (verbal,

escala de Barthel: mobilidade. Dois itens da

física, ajuda carregando) – pontuação

escala

de 1

pontuação, pois já possuíam a pontuação

10. Tomar

banho:

dependente

–

permaneceram

com

a

mesma

máxima: evacuar e urinar. Apenas um item

pontuação de 0

da escala não apresentou alterações de
pontuação,

Foi apresenta melhora significativa em

indicando

que

não

houve

melhora: tomar banho.

sete itens da escala de Barthel: higiene
pessoal (escore inicial 0 – escore após

Tabela 01: A tabela 01 mostra a primeira

intervenção 1), ir ao banheiro (escore inicial 0

avaliação feita com a paciente no inicio da

– escore após intervenção 1), alimentar-se

intervenção fisioterapêutica utilizando como

(escore inicial 0 – escore após intervenção

método avaliativo a escala de Barthel em

1), deslocações (escore inicial 1 – escore

comparação com a avalição realizada no final

após intervenção 2), mobilidade (escore

da intervenção após as 8 semanas de

inicial 0 – escore após intervenção 2), vestir-

tratamento

se (escore inicial 0 – escore após intervenção
1) e escadas (escore inicial 0 – escore após
intervenção 1).
.
ATIVIDADES BÁSICAS

PRIMEIRA AVALIAÇÃO SEGUNDA AVALIAÇÃO
(INICIO)

EVACUAR

Paciente

(FINAL)
continente Paciente

Pontuação de 2

URINAR

continente

Pontuação de 2

Paciente continente (por Paciente continente (por
mais de 7 dias)

mais de 7 dias)
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Pontuação de 2

HIGIENE PESSOAL

Pontuação de 2

Necessita de ajuda com Independente

no

o cuidado pessoal

barbear, dentes, rosto e

Pontuação de 0

cabelos

(utensílios

fornecidos)

Pontuação

de 1

IR AO BANHEIRO

Dependente

Precisa de ajuda, mas

Pontuação de 0

consegue fazer algumas
coisas sozinho
Pontuação de 1

ALIMENTAR-SE

Incapaz

Precisa de ajuda para

Pontuação de 0

cortar, barrar a manteiga,
etc
Pontuação de 1

DESLOCAÇÕES

Grande ajuda física (uma Pequena ajuda (verbal
ou duas pessoas), mas ou física)
consegue

sentar-se Pontuação de 2

Pontuação de 1

MOBILIDADE

Imobilizado

Anda com a ajuda de

Pontuação de 0

uma pessoa (verbal ou
física) Pontuação de 2

VESTIR-SE

Dependente

Precisa de ajuda, mas

Pontuação de 0

faz cerca de metade sem
ajuda Pontuação de 1

ESCADAS

Incapaz

Precisa de ajuda (verbal,
40
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Pontuação de 0

física, ajuda carregando)
Pontuação de 1

TOMAR BANHO

Dependente

Dependente

Pontuação de 0

Pontuação de 0

Tabela 01. Resultado da escala de Barthel antes e após tratamento fisioterapêutico.

Inicialmente, de acordo com a própria
tabela a paciente foi classificada com um

atividades do mundo externo. (BASTOS,
2003)

grau grave de dependência funcional, sendo
esta

classificação

moderado

de

alterada

para

dependência,

grau

após

o

tratamento fisioterapêutico.

É importante destacar que conforme
pesquisa

realizada

perante

o

efeito

preventivo da fisioterapia na redução da
incidência de quedas em pacientes com

DISCUSSÃO

Doença de Alzheimer:

Segundo

relatos

de

familiares

“O

e

tratamento

fisioterapêutico

cuidador, após a intervenção fisioterapêutica

consistiu em programa de exercícios de

a paciente se apresentou com elevado

resistência

otimismo e com a segurança em executar

importantes para aumentar e manter a força

suas atividades elevada, o ponto de maior

muscular

destaque foi o fato de a paciente recuperar

metabolismo. Exercícios de alongamento que

de

são capazes de auxiliar na manutenção ou

maneira

bastante

significativa

seu

e

fortalecimento

assim

melhorar

que os efeitos de todo o tratamento aplicado

atividades relacionadas com o equilíbrio e

foram benéficos tanto na funcionalidade

treino

quanto na sua independência.

importante

percebeu-se

que

o

exercício

físico

marcha
na

Além

o

ganho

de

flexibilidade.

são

processo de deambulação, demonstrando

De acordo com estudos realizados

de

como

que

destes,

apresentam

prevenção

de

papel

quedas.”

(PIERMARTIRI, 2008)

é

A partir destas informações percebe-

importante para esses pacientes, pois com a

se

que

o

objetivo

melhora da parte física, o psiquismo do

proporcionar

doente também melhora, já que ele evita o

funcional ao paciente, empregando para isso

recolhimento em si e continua a executar as

técnicas que visam manter a força, o tônus e

uma

do

maior

tratamento

é

independência
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a elasticidade muscular, além de exercícios

A

intervenção

fisioterapêutica

capazes de promover maior destreza e

demonstrou-se bastante eficiente na melhora

funcionalidade

da

de diversos aspectos funcionais do portador

marcha e outras AVDs associadas à vida do

desta doença, sendo capaz de devolver,

idoso. (PIERMARTIRI, 2008)

mesmo que não completamente, parte da

Relatos

durante

de

a

execução

estudos

realizados

demonstram que a aplicação de tais técnicas
fisioterapêuticas

tem

demonstrado

uma

melhora no quadro clinico de portadores da
DA,

proporcionando

uma

melhora

na

funcionalidade e principalmente na qualidade
de vida dos pacientes, melhorando diversos
aspectos de atividades diárias, inserindo o

independência destes pacientes. Além de
proporcionar a melhora física e a melhora da
funcionalidade

nas

AVD’s,

apresentou

significativa melhora em aspectos psíquicos
e sociais, demonstrando assim que sua
atuação é de suma importância e de certa
maneira essencial para os portadores da
doença de Alzheimer.

paciente novamente no aspecto social e
cultural,

proporcionando

ao

mesmo

a

experiência de devolução de parte de sua

SMITH, Marília. Doença de Alzheimer. Rev

independência.

Bras Psiquiatr. Vol. 21. São Paulo. 1999.

CONCLUSÃO

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar

Eventualmente, os déficits motores e
funcionais acabam por atingir os pacientes
acometidos pela doença de Alzheimer, uma
vez que esta está extremamente relacionada
com a demência e com a perda da
independência. A doença acaba por debilitar
o paciente em suas atividades diárias, o
tornando,

eventualmente
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Resumo

Abstract

Esta revisão teve como objetivo identificar as

This review aimed to identify the forms of

formas

fisioterapêuticas

physiotherapeutic techniques for treatment of

utilizadas no tratamento da disfunção do trato

lower urinary tract dysfunction in childhood .

urinário inferior (DTUI) na infância. Foi

A review of relevant literature was conducted

realizado

nos

from january until february 2014 on the

meses de janeiro e fevereiro de 2014, em

following books and electronic databases:

livros e nas bases de dados eletrônicas

LILACS, MEDLINE, SCIELO and PEDro.

LILACS,

Database using the keywords: lower urinary

de

intervenções

levantamento

MEDLINE,

bibliográfico

SCIELO

e

PEDro

utilizando os termos: disfunção do trato

tract

urinário

treatment,

inferior,

transtornos

urinários,

dysfunction,
physical

urination

discords,

therapy

modalitie.

tratamento e fisioterapia. A fisioterapia no

Physiotherapeutic treatment of lower urinary

tratamento da DTUI na infância tem como

tract dysfunction in childhood aims to provide

principal objetivo proporcionar a reeducação

rehabilitation of urinary function. The physical

da

therapy modalities used are: biofeedback,

função

miccional.

fisioterapêuticos
biofeedback,

a

Os

utilizados

recursos
são:

eletroestimulação

e

o

electrical

stimulation

and

behavioral

a

orientations. The role of physiotherapy in the

orientações comportamentais. A atuação da

treatment of DTUI is important and effective.

fisioterapia

Keywords: Urination disords. Physical

é

importante

e

eficaz

tratamento da DTUI.

no

therapy. Child health.

Palavras-chave: Transtornos urinários.
Fisioterapia. Saúde da criança.
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INTRODUÇÃO

A DTUI acomete crianças de ambos
os sexos, entretanto sua prevalência é maior

A disfunção do trato urinário inferior

entre as meninas (MOTA; BARROS, 2008a;

(DTUI) na infância corresponde a uma

VASCONCELOS et al., 2006). De acordo

alteração

complexo

com a literatura, a prevalência de DTUI na

sem

infância varia de 2 a 25% (KAJIWARA et al.,

anormalidades anatômicas do trato urinário

2004; MOTA; VICTORA; HALLAL, 2005).

inferior e/ou doenças neurológicas (NEVÉUS,

Estudos

2006) Apresenta um conjunto de alterações

prevalência

miccionais

urgência,

prevalências de 22,8% em crianças de 3 a 9

incontinência urinária diurna e enurese. Além

anos e 21,8% em crianças de 6 a 12 anos

disso, pode estar associada a constipação

(KAJIWARA et al., 2004; MOTA; BARROS,

intestinal e encoprese (BARROSO et al.,

2008a; MOTA; VICTORA; HALLAL, 2005;

2006a; VEIGA, 2013).

VAZ et al., 2012).

da

função

bexiga/uretra

em

no
crianças

caracterizadas

por

Por trata-se de uma disfunção que
apresenta

manifestação

estimaram

DTUI

a

encontraram

Os sintomas da DTUI são diversos e é
necessária uma investigação completa para

crescimento e desenvolvimento da criança, a

se obter o diagnóstico (BARROSO et al.,

DTUI,

2006a;

acarretar

tanto

fases

de

que

de

pode

nas

brasileiros

alterações

NEVÉUS,

2006).

Seguindo

o

orgânicas como psicossoais com impacto

diagnóstico estabelecido, o tratamento pode

negativo na qualidade de vida. A infecção

incluir o uso de medicamentos, a uroterapia e

urinária

também a fisioterapia (CHASE et al., 2010;

de

repetição

e

o

refluxo

vesicoureteral, que representa um fator de

BARROSO

risco para cicatrizes renais, são as alterações

BARROSO, 2012; LORDÊLO et al., 2010).

orgânicas

mais

2006a;

LORDÊLO;

A fisioterapia é recomendada como

psicossociais incluem: mudanças de ordem

uma abordagem terapêutica que proporciona

emocional como timidez, insegurança e baixa

benefícios no tratamento da DTUI, com

autoestima;

resultados

ou

As

al.

alterações

agressividade,

comuns.

et

comportamentais
hiperatividade,

como

déficit

relevantes

na

melhora

dos

de

sintomas. Assim, em vista da necessidade de

atenção e o afastamento do convívio social

maiores esclarecimentos sobre a atuação da

(BALLEK; MCKENNA, 2010; KOFF et al.,

fisioterapia no tratamento da DTUI, esta

1998; LORDÊLO; BARROSO et al., 2012;

revisão tem como objetivo identificar as

VAZ et al., 2013).

intervenções fisioterapêuticas utilizadas no
tratamento da DTUI na infância.
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Os distúrbios do trato urinário inferior
MÉTODO

na infância ocorrem com frequência nessa
fase da vida e são responsáveis por acarretar

Para
publicações

verificar

o

sobre

tema,

de

importantes

consequências

sociais,

realizou-se

psicológicas e orgânicas para a criança

levantamento bibliográfico nos meses de

(AZEVEDO, 2012; CHASE et al., 2010;

janeiro e fevereiro de 2014, em livros e nas

LORDÊLO;

bases

2006).

de

dados

o

conjunto

eletrônicas

LILACS,

BARROSO,

2012;

NEVÉUS,

MEDLINE, SCIELO e PEDro. Utilizou-se

O termo disfunção do trato urinário

como estratégia de pesquisa, nas bases de

inferior na infância é utilizado para indicar a

dados, os termos em português e inglês:

função anormal do trato urinário inferior, que

disfunção

inferior,

pode gerar alterações durante a fase de

incontinência urinária, infância, fisioterapia e

enchimento e/ou esvaziamento (LORDÊLO;

tratamento.

BARROSO, 2012; NEVÉUS, 2006).

O

do

trato

urinário

levantamento

bibliográfico

A

etiologia

da

DTUI

não

identificado pela estratégia de busca foi

totalmente

selecionado obedecendo os critérios de

provavelmente relacionada à imaturidade

inclusão: texto na íntegra; tempo de busca e

neurológica e a fatores comportamentais. A

tipo de estudo sem delimitação; em língua

demora da maturação do controle vesical, o

inglesa e portuguesa; população alvo com

prolongamento do comportamento vesical

crianças e adolescentes; e que apresentaram

infantil e a aquisição de hábitos anormais de

informações referentes ao tema em questão.

treinamento

Assim, os estudos selecionados foram

relevantes

esclarecida,

está

esfincteriano
relacionados

estando

são
à

fatores

fisiopatologia

organizados de forma a elucidar os aspectos

dessa disfunção (CHASE et al., 2010;

gerais da DTUI e a atuação da fisioterapia no

LORDÊLO;

tratamento da DTUI.

2006).

BARROSO,

2012;

NEVÉUS,

A transição fisiológica do controle
urinário infantil (reflexo) para o padrão adulto
RESULTADOS

Aspectos gerais da DTUI

(voluntário),

ou

seja,

a

aquisição

da

continência,

faz

parte

do

processo

de

desenvolvimento do ser humano, além de ser
um

importante

marco

social.

O

desenvolvimento do controle voluntário da
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micção requer a maturação e a perfeita

Entretanto, é entre o primeiro e o segundo

interação entre sistema nervoso central e

ano de vida que a criança começa a perceber

periférico. A continência urinária é obtida

as sensações da bexiga e da micção, no

através de um processo fisiológico que

entanto, não é capaz de se manter seca e

envolve

medula

apresentam uma frequência miccional de oito

espinhal, musculatura lisa da bexiga e

a dez vezes ao dia. Crianças entre dois e três

esfíncter uretral externo) que atuam de forma

anos

coordenada,

uma

desenvolvimento urinário que termina com a

continência inconsciente permanente e o

maturidade e aquisição do controle urinário,

controle

(JUC;

geralmente após os quatro anos de idade. A

LORDÊLO;

frequência miccional esperada para essa

estruturas

(encéfalo,

possibilitando

voluntário

COLOMBARI;

da

SATO,

assim

micção

2011;

BARROSO, 2012).

armazenar urina sem esforço, sem dor e sem
involuntária,

por

uma

transição

do

faixa etária é de aproximadamente cinco

A bexiga apresenta a função de

perda

passam

além

de

vezes ao dia (MOTA; BARROS, 2008b;
SILLÉN, 2001).

eliminá-la

O desenvolvimento normal da função

completa e voluntariamente, sem esforço e

miccional depende dos seguintes fatores:

sem dor. Ela funciona como um sistema de

aumento da capacidade vesical para função

baixa pressão que armazena um crescente

de armazenar urina; controle voluntário de

volume de urina sem haver elevação da

esfíncter externo, necessário para iniciar ou

pressão vesical. Concomitante, ocorre o

finalizar a micção; controle cortical direto da

aumento da resistência à saída da urina pelo

habilidade para iniciar ou inibir a micção em

aumento do tônus e fechamento uretral,

qualquer grau de enchimento vesical (MOTA;

mantendo a continência durante a fase de

BARROS, 2008a; VERMANDEL, 2008).

armazenamento. Na fase de esvaziamento
ocorre

contração

do

detrusor

e

O

controle

esfincteriano

é

um

indicador do desenvolvimento infantil. A

simultaneamente relaxamento do esfíncter

aquisição

do

controle

uretral (JUC; COLOMBARI; SATO, 2011;

influenciada por fatores individuais, sociais e

LORDÊLO; BARROSO, 2012).

culturais.

Comumente,

esfincteriano

a

sequência

é

do

Comumente, a criança até o segundo

controle esfincteriano ocorre com controle

ano de vida não tem o controle voluntário da

noturno fecal, seguido de controle diurno

micção, apesar de já existirem conexões do

fecal, após ocorre aquisição do controle

reflexo da micção para o córtex cerebral, mas

diurno urinário, e por fim, o controle noturno

que funcionalmente estão, ainda, imaturas.
47
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urinário

(MOTA;

BARROS,

2008b;

VERMANDEL, 2008).

esfincteriano, pois apenas 24% das crianças
apresentavam

O treinamento de esfíncteres é um

controle

diurno

e

8,5%

controle noturno (MOTA; BARROS, 2008b).

desafio tanto para a criança como para seus

De acordo com a literatura, iniciar o

pais. Geralmente o treinamento é finalizado

treinamento

aos 24 a 36 meses de idade, podendo

(antes dos 18 meses) pode ser inadequado,

estender-se até os 48 meses. O controle

resultando

esfincteriano consiste na capacidade da

intestinais persistentes. Entretanto, retardar o

criança de manter-se seca e limpa, sem

treinamento além de uma determinada idade,

perdas urinárias e fecais (MOTA; BARROS,

quando a criança já possui as habilidades

2008b; VERMANDEL, 2008).

necessárias como desenvolvimento motor e

Estudos sugerem que o treinamento

esfincteriano

em

precocemente

transtornos

urinários

e

de linguagem adequadas, também poderá

esfincteriano deve ser iniciado a partir da

ser

idade que a criança tenha percepção da

ensinados

urina ou fezes na roupa, se mantenha seca

posição assumida no vaso sanitário sem o

por

habilidades

uso do redutor e suporte para os pés também

motoras (sentar e levantar) e de linguagem

podem contribuir para futuras disfunções,

(entender e seguir comandos e comunicar-se

pois a postura incorreta impede e dificulta o

por palavras ou gestos) e por fim, desejo de

relaxamento

independência no controle da micção e

esvaziamento vesical completo (LORDÊLO;

evacuação (CHASE et al., 2010; MOTA;

BARROSO, 2012; MOTA; BARROS, 2008b;

BARROS, 2008b; VERMANDEL, 2008). Mota

VERMANDEL, 2008).

algumas

horas,

tenha

e Barros (2008a) verificaram que aos 24
meses

de

idade

85,5%

das

prejudicial.
de

Outros

hábitos

maneira

do

urinários

incorreta

assoalho

pélvico

como

e

o

Segundo a Sociedade Internacional de

crianças

Continência em Crianças, os sintomas e

apresentavam as habilidades necessárias

condições da DTUI são classificados de

para iniciar o treinamento esfincteriano. No

acordo com a fase de enchimento e/ou

entanto, a maioria das crianças ainda não

esvaziamento vesical (NEVÉUS, 2006).

estava em treinamento.
No
realizado

Quando o distúrbio está na fase de

Brasil,

em

estudo

para

investigar

de
o

coorte

enchimento, ocorre a hiperatividade vesical.

controle

A hiperatividade vesical é uma condição

esfincteriano em 3.281crianças de dois anos

caracterizada

de

uma

miccional (necessidade súbita e inesperada

controle

para urinar) associada ou não a incontinência

idade,

tendência

foi
em

observado
postergar

que
o

há

clinicamente

por

urgência

48
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urinária diurna (perda involuntária de urina) e

pacientes

a polaciúria. É o tipo mais comum de DTUI

urgência,

na infância, na qual o quadro clínico é

repetição e alterações intestinais, tais como

decorrente de contrações involuntárias do

constipação e encoprese. Estas crianças

detrusor, geralmente em uma fase precoce

podem evoluir, se não forem adequadamente

do enchimento vesical. A criança no intuito

tratadas, para uma falência detrusora e até,

de reter a urina na bexiga e evitar a perda

para a insuficiência renal crônica (CHASE et

urinária tende a contrair os músculos do

al.,

assoalho

LORDÊLO;

pélvico,

assumindo

posturas

clássicas que evitam a perda urinária, as
chamadas

LECLAIR;

infecções

HELOURY,

BARROSO,

2012;

de

2010;

NEVÉUS,

2006).

manobras de contenção mais comuns são:

pode causar incompetência da musculatura

agachar sobre os calcanhares, cruzar as

vesical, a chamada hipoatividade vesical,

pernas e segurar a região genital. Em casos

onde há diminuição da ação da musculatura

onde a criança não alcança a pressão uretral

vesical durante a micção, sendo necessário

suficiente durante a contração involuntária do

aumentar a pressão abdominal para iniciar,

detrusor, ocorre a perda urinária (CHASE et

manter ou completar a miccção. Comumente

al.,

há resíduo pós-miccional elevado (CHASE et

LECLAIR;

contenção.

incontinência,

ainda,

Em alguns casos, a incoordenação

LORDÊLO;

de

apresentar,

As

2010;

manobras

2010;

podem

HELOURY,

BARROSO,

2012;

2010;

NEVÉUS,

al., 2010; LORDÊLO; BARROSO, 2012).

2006).

As

crianças

classificadas

como

A alteração que ocorre na fase de

postergadoras da micção apresentam como

esvaziamento vesical é caracterizada por

característica o adiamento da micção, muitas

incoordenação vesicoperineal e denominada

vezes,

disfunção miccional. Na disfunção miccional

quando estão brincando ou assistindo à

a criança não consegue relaxar o esfíncter

televisão, tentando retardar o esvaziamento

muscular

estriado

utilizando

externo),

assim

da

uretra

(esfíncter

apresenta

micção

em

Apresentam

situações

manobras
alta

específicas

de

capacidade

como

contenção.
vesical

e

incoordenada. A atividade aumentada da

micções infrequentes (CHASE et al., 2010;

musculatura perineal e do esfíncter uretral

LORDÊLO; BARROSO, 2012).

externo durante o período de esvaziamento

Algumas

condições

como

a

vesical, ao invés do total relaxamento, resulta

constipação e a encoprese podem estar

em um menor fluxo urinário, pressões

associadas a DTUI. A interrelação dos

elevadas de micção e resíduo importante. Os

sintomas de DTUI e disfunção intestinal é
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aceita atualmente e tem sido cada vez mais

proporcionar a reeducação/reaprendizado da

comum (CHASE et al., 2010; LECLAIR;

função miccional e intestinal. Para isso,

HELOURY, 2010; LORDÊLO; BARROSO,

dependendo do tipo de DTUI, utiliza os

2012; NEVÉUS, 2006).

seguintes

O diagnóstico da DTUI pode ser

recursos:

biofeedback

e

realizado a partir da história clínica com

comportamentais

anamnese detalhada, exame físico, diário

2012).

eletroestimulação,
as

orientações

(LORDÊLO; BARROSO,

miccional e exames complementares como a

A eletroestimulação reúne um conjunto

urofluxometria, exames de imagem e a

de procedimentos mediante os quais circula

eletromiografia. A importância do diagnóstico

corrente elétrica, com a finalidade de se obter

precoce está na instituição do tratamento que

determinada resposta fisiológica, a qual vai

será realizado de acordo com o tipo de DTUI.

depender da intensidade, da frequência e da

O

largura de pulso utilizados (BARROSO et al.,

tratamento

tem

como

objetivo,

principalmente, preservar a função renal e

2006b;

melhorar a continência e inclui o uso de

LORDÊLO et al., 2010).

medicamentos

BARROSO,

2012;

e

A eletroestimulação é uma alternativa

bloqueadores alfa-adrenérgicos), a toxina

terapêutica no tratamento da hiperatividade

butolínica,

vesical, onde o objetivo é inibir as contrações

a

(anticolinérgicos

LORDÊLO;

uroterapia

ou

terapia

comportamental e a fisioterapia (BARROSO

involuntárias do

et al., 2006b; CHASE et al., 2010; LORDÊLO

miccional. Apresenta um mecanismo não

et al., 2010) .

totalmente elucidado, entretanto, acredita-se
que

A atuação da fisioterapia

a

detrusor e

estimulação

musculares,
simpática

a
e

elétrica

ativação
a

a urgência

das

da

inibição

fibras

inervação
de

nervos

A fisioterapia é recomendada como

parassimpáticos que vão em direção à

uma modalidade de tratamento da DTUI por

bexiga estão envolvidas na resposta obtida

ter apresentado resultados expressivos na

pela neuromodulação (BARROSO et al.,

melhora e/ou cura dos sintomas (BARROSO

2006b;

et al., 2006b; LORDÊLO; BARROSO, 2012;

LORDÊLO et al., 2010).

LORDÊLO et al., 2010; VAZ et al., 2013;
VASCONCELOS et al., 2006; VEIGA, 2013).
O
tratamento

objetivo
da

da

DTUI

fisioterapia
é,

no

principalmente,

LORDÊLO;

BARROSO,

2012;

Há uma grande variedade de técnicas
de eletroestimulação utilizadas no tratamento
da

DTUI

na

eletroestimulação

infância,
percutânea

como
do

a
tibial
50
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posterior, a eletroestimulação parassacral

eletroestimulação parassacral, observaram

isolada ou associada

respectivamente

a suprapúbica. No

que

61%

e

51%

das

entanto, a eletroestimulação parassacral é a

crianças tiveram melhora dos sintomas de

alternativa terapêutica mais utilizada como

incontinência urinária.

um método eficaz e seguro nas crianças com

Lordêlo et al. (2010) sugerem que a

hiperatividade vesical (BARROSO et al.,

eletroestimulação

2006b; CORREIA et al., 2013; LORDÊLO;

associada a uropterapia, que consiste de

BARROSO, 2012).

orientações comportamentais, incluindo a

A

técnica

parassacral

de

consiste

eletroestimulação
na

aplicação

de

correntes elétricas por meio de eletrodos de

deve

ser

realizada

ingesta adequada de líquido durante o dia e
a micção com horários programados e
regulares.

superfície, localizados na região parassacral

As orientações comportamentais têm

entre S2 e S4, dispostos em paralelo. Os

como objetivo normalizar o padrão miccional

parâmetros elétricos utilizados variam de

e prevenir futuros distúrbios do trato urinário.

acordo com a literatura, assim como o

As mudanças de hábitos baseiam-se na

número e o tempo de duração das sessões

conscientização da criança e da família

(LORDÊLO et al., 2009; LORDÊLO et al.,

quanto ao problema da DTUI. Envolvem

2010).

mudanças de comportamento, principalmente
Lordêlo et al. (2010) em ensaio clínico

miccional e maior conscientização quanto á

randomizado,

com

crianças

com

hiperatividade

vesical,

utilizaram

como

Fazem parte dessa abordagem: a ingestão

parâmetros elétricos a frequência de 10Hz,

adequada de líquidos, que deve ser maior

largura de pulso de 700µs e a intensidade

durante o dia e diminuída antes de dormir, e

aumentada até o nível exatamente abaixo do

evitar a ingestão de cafeína e frutas cítricas

limiar motor. A técnica foi aplicada 3 vezes

durante o tratamento; micções programas, ou

na

seja,

semana,

em

dias

alternados,

com

necessidade

das

introdução

medidas

da

micção

preventivas.

com

hora

sessões de 20 minutos de duração e um

marcada, geralmente a cada três horas e

número total de 20 sessões. Verificaram uma

sempre urinar antes de dormir; postura

resolução completa dos sintomas em 62%

miccional,

das crianças.

adotada durante a micção no vaso sanitário,

que

compreende

a

postura

Os estudos de Hagstroem et al. (2009)

onde a postura adequada consiste da criança

e Bower et al. (2001) realizados com crianças

sentada com apoio completo das nádegas

com

usando o redutor do vaso sanitário, membros

hiperatividade

vesical,

utilizando

a
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inferiores

levemente

coluna

Nas crianças, os eletrodos ou sensores

discretamente inclinada à frente e apoio para

devem ser de superfície e são acoplados na

os pés de modo a permitir um completo

musculatura perineal e abdominal para se

relaxamento da musculatura de assoalho

registrar a atividade muscular (BARROSO et

pélvico; e, para as crianças que tem o hábito

al., 2006b; KIBAR et al., 2007; LORDÊLO;

de postergar a micção, orientar a não

BARROSO, 2012; VASCONCELOS et al.,

postergar quando houver o desejo miccional

2006).

(BARROSO

et

al.,

abduzidos,

2006a;

LORDÊLO;

BARROSO, 2012) .
Na

muscular, o terapeuta orienta o paciente a

disfunção

hipoatividade

Com as informações da atividade

miccional

vesical

na

realizar

manobras

de

relaxamento

e

tratamento

contração perineal, monitorando a resposta

treino

da

instantânea em tempo real pela emissão de

musculatura perineal com o biofeedback,

sinais luminosos ou sonoros. O treinamento

além

permite

fisioerapêutico

das

se

o

e

baseia

orientações

no

comportamentais,

às

crianças,

maiores,

(LORDÊLO;

atividade muscular, do seu relaxamento, da

2012;

VASCONCELOS et al., 2006).

força,

O biofeedback é definido como o uso

do

coordenação

conscientização

tempo

de

contração

(BARROSO

et

de um equipamento monitorado, no qual o

LORDÊLO;

paciente toma conhecimento de informações

VASCONCELOS et al., 2006).

biológicas acerca de seu próprio organismo

da

as

especialmente as orientações miccionais
BARROSO,

uma

principalmente

al.,

sua

e

da

2006b;

BARROSO,

2012;

O biofeedback é eficaz nos pacientes

por meio de estímulos perceptíveis (sinais

com

visuais, auditivos e táteis) a fim de obter um

significativa

controle voluntário sobre esses eventos

incontinência urinária, enurese e urgência

(KIBAR et al., 2007; LORDÊLO; BARROSO,

miccional. Além disso, mostrou redução

2012; VASCONCELOS et al., 2006).

significativa do volume residual pós-miccional

O treinamento com biofeedback tem

disfunção

(BARROSO

miccional,
dos

et

al.,

com

melhora

sintomas,

como

2006b;

LORDÊLO;

como benefícios o aumento da propriocepção

BARROSO, 2012; VASCONCELOS et al.,

dos

2006). .

músculos

do

assoalho

pélvico,

permitindo uma melhor consciência perineal.
Ocorre

a

reeducação

da

musculatura

Barroso et al. (2006b) em estudo
realizado em crianças com DTUI, utilizaram o

perineal a partir das informações recebidas

biofeedback

e

por meio de eletromiografia de superfície.

verificaram

uma

a

eletroestimulação
melhora

de

88%

e
nos
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sintomas de incontinência urinária e de
urgência nas crianças.

Urologic Clinics of North America, v. 37, n.
2, p. 215-28. 2010.
(a) BARROSO, Ubirajara Junior et al.
Comparative analysis of the symptomatology
of children with lower urinary tract dysfunction
in relation to objective data. International
Brazilian Journal Urology, v. 32, n.1, p. 706. 2006.

CONCLUSÃO

A presente revisão de literatura sugere
que a atuação da fisioterapia é importante e
eficaz no tratamento da DTUI, considerando
os benefícios como melhora e/ou cura dos
sintomas

dessa

disfunção,

repercutindo

positivamente na qualidade de vida das
crianças.
A literatura identificada, sobre a
atuação da fisioterapia no tratamento da
DTUI, é escassa. Há falta de estudos
referentes às modalidades e a resposta
clínica da fisioterapia no tratamento da DTUI.
Tal fato deve impulsionar novas pesquisas
abordando esse tema, na perspectiva de
avançar em estratégias de prevenção e
tratamento dessa disfunção.
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A UTILIZAÇÃO DO LASER DE ARSENETO DE GÁLIO NA REPARAÇÃO TECIDUAL
DE ÚLCERAS
Mauricio Pereira Branco¹
José Eduardo Delfes Pereira²
mauriciopbranco@hotmail.com
RESUMO
ABSTRACT
Introdução: Existem situações em que
produzimos pressão sobre a pele, quando essa
situação conserva-se por algum tempo, as
células da pele necrosam, causando a úlcera
de pressão. É utilizada uma grande variedade
de agentes eletrosfísico para iniciar o processo
de reparo, incluindo entre outros os lasers. O
laser AsGa auxilia na organização do processo
inflamatório, estimula a neovascularização,
diminui a perda funcional, aumenta a
oxigenação tecidual, favorece as reações de
reparo e melhora a micro circulação.
Objetivos: Este estudo visa demonstrar o
efeito da irradiação laser de AsGa 904 nm, 45
mW, 6 J/cm2, no processo de cicatrização de
úlceras. Método: Foram avaliados quatro
pacientes, com idades entre 21 e 58 anos,
todos portadores de úlceras. Foi realizado o
tratamento utilizando-se o laser AsGa 904 nm,
com aplicações do tipo pontual. Resultados:
Após os atendimentos foram registrado o grau
de reparação das úlceras através de medição
com fita métrica e constatou-se melhora em
todos os casos. Conclusão: Este estudo
sugere que a terapia por laser de baixa
intensidade acelera o processo de cicatrização
da úlcera, podendo em alguns casos chegar à
reparação completa.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia; Laser AsGa
904 nm; Úlceras.

Introduction: There are situations in which we
produce pressure on the skin, when this
situation is preserved for some time, skin cells
die, causing the pressure ulcer. Physical
electrons a wide variety of agents is used to
start the repair process, including among other
lasers. The GaAs laser assists in the
organization of the inflammatory process,
stimulates neovascularization, reduces the
functional loss, increases tissue oxygenation,
favors the reactions of repair and improves
microcirculation. Objectives: This study aims to
demonstrate the effect of laser irradiation GaAs
904 nm, 45 mW, 6 J/cm2, in the ulcer healing
process. Method: Four patients all suffering
from ulcers were evaluated, aged 21 to 58
years old. Treatment was performed using the
904 nm GaAs laser with the point-like
applications. Results: After attendances was
recorded the degree of repair of ulcers by
measuring with tape and found improvement in
all cases. Conclusion: This study suggests
that treatment by low-intensity laser accelerates
the healing of the ulcer, and in some cases
reach the complete repair.
KEYWORDS: Physiotherapy; Laser AsGa 904
nm; Ulcers.
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positivos, especialmente quando aplicada nos
INTRODUÇÃO

casos mais crônicos e intratáveis (KARU, 1985;
LAGAN,

Existem

situações

em

BAXTER

E

ASHFORD,

1998;

que

ROBINSON E WALTERS, 1991; SUGRUE et.

produzimos pressão sobre a pele, nesse caso,

al., 1990 apud KITCHEN, 2003).O tratamento

a circulação ficará interrompida ou em menor

laser é recomendado para feridas indolentes e

quantidade e a epiderme apresentará sinais de

úlceras

falta desta e se tornará pálida. Quando essa

cicatrização mais rápida, e considera-se que a

situação conserva-se por algum tempo, as

radiação visível de baixa intensidade tenha

células da pele morrem (necrosam), causando

efeito

a úlcera de decúbito ou escara (AVELLO E

proliferação celular (LOW E REED, 1999).

tróficas

na

GRAU, 2004).

aceleração

promover

ou

uma

estimulação

da

O que se pode afirmar de acordo

Observa-se que as localizações
mais

para

frequentes

(24%),

Hamerski (2006), é que o laser AsGa auxilia na

sacrococcígea (23%), trocantérica (15%), e

organização do processo inflamatório, estimula

calcânea (8%). Outras localizações incluem

a neovascularização, diminui a perda funcional,

maléolos laterais (7%), cotovelos (3%), região

aumenta a oxigenação tecidual, favorece as

occipital

A

reações de reparo e melhora a microcirculação.

identificação e o tratamento precoce permitem

Fatores adicionais envolvidos na aceleração da

uma redução significativa dos custos, prevenir

cicatrização de feridas com laser podem incluir

a progressão e acelerar a regeneração da

um aumento acentuado na formação de

úlcera de pressão (ROCHA, MIRANDA e

colágeno, vasodilatação e síntese de DNA e

ANDRADE, 2006).

um aumento na produção de RNA (MESTER et

(1%),

são:

e

isquiática

com Siqueira et. al. (2003) apud Stefanello e

região

escapular.

Para Kitchen (2003), é utilizada
uma grande variedade de agentes eletros

al., 1985 E GAMALEYA, 1977 apud LOW E
REED, 1999).

físicos para iniciar o processo de reparo,

Considerando

a

carência

de

incluindo entre outros os lasers. Os dois meios

estudos, este estudo visa demonstrar o efeito

mais comumente usados são a mistura gasosa

da irradiação laser de AsGa 904 nm, 6 J/cm 2,

de hélio e neônio (HeNe) ou arseneto de gálio

45 mW, no processo de cicatrização de úlcera

(AsGa).

de pressão.
A laser terapia foi avaliada no

tratamento de uma variedade de feridas e
lesões

ulceradas

apresentando

REVISÃO DE LITERATURA

resultados
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A camada superficial da pele não

O

tratamento

local

inclui

os

possui vasos sanguíneos e o oxigênio e os

seguintes componentes: 1. Desbridamento, 2.

alimentos chegam a ela por difusão, a partir da

Limpeza,

camada inferior ou derme. Existem situações

Abordagem da colonização e infecção, 5.

em que produzimos pressão sobre a pele,

Agentes

nesse caso, a circulação ficará interrompida ou

(ROCHA, MIRANDA e ANDRADE, 2006).

em

epiderme

Uma lesão leve cicatriza rapidamente. Uma

apresentará sinais de falta desta e se tornará

lesão grave, que atinge uma grande área de

pálida. Quando essa situação conserva-se por

tecido, penetra profundamente e envolve todas

algum tempo, as células da pele morrem

as fases de cicatrização, requer um tempo

(necrosam), causando a úlcera de decúbito ou

maior

escara (AVELLO E GRAU, 2004). As úlceras

quantidade significativa de tecido cicatricial.

de pressão também denominadas de escara,

Também existem circunstâncias em que a

úlcera

cicatrização de feridas não ocorre de modo

menor

de

quantidade

leito

desenvolvem-se

e

e

úlcera

nas

a

de

decúbito,

superfícies

3.

Revestimento

Físicos,

para

6.

(penso),

Tratamento

cicatrizar

e

4.

cirúrgico

acumula

uma

de

adequado, como em pacientes nos quais os

sustentação do corpo, sobre as proeminências

esqueletos pressionam a pele, causando,

ósseas, em consequência da compressão

isquemia e, por fim, lesões na pele (NELSON,

externa da pele, força de cisalhamento e atrito

HAYES e CURRIER, 1999).

que produzem necrose isquêmica nos tecidos
(FITZPATRICK et al.,1999).

frequentes

são:

classificações

são

propostas para as úlceras de pressão (UP),

Observa-se que as localizações
mais

Inúmeras

isquiática

(24%),

abaixo é descrito a classificação da UP quanto
ao grau de profundidade de acordo com a

sacrococcígea (23%), trocantérica (15%), e

classificação

publicada

pela

calcânea (8%). Outras localizações incluem

EuropeanPressureUlcerAdvisoryPanel

maléolos laterais (7%), cotovelos (3%), região

(EPUAP) e GNEAUPP (LOURO, FERREIRA E

occipital (1%), e região escapular. A sua

POVOA, 2007):

existência tem importantes repercussões no
nível de mobilidade, mortalidade e gastos em 

Grau I – eritema não branqueável em pele

cuidados de saúde. A identificação e o

intacta, a lesão precursora da pele. Em

tratamento precoce permitem uma redução

pacientes de pele escura, o calor, o edema, o

significativa dos custos, prevenir a progressão

endurecimento ou a dureza também podem ser

e acelerar a regeneração da úlcera de pressão.

indicadores;
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Grau II – perda parcial da pele, que envolve a

uma modalidade de tratamento atérmica. Os

epiderme a derme ou ambas (abrasão/flictena);

dois meios mais comumente usados são a

Grau III – perda de espessura total da pele,

mistura gasosa de hélio e neônio (HeNe) ou

podendo incluir lesões ou mesmo necrose do

arseneto de gálio (AsGa).
Os efeitos da radiação laser nos

tecido subcutâneo, com extensão até a fáscia


subjacente, mas não através dessa;

tecidos são: ser refletido da superfície; penetrar

Grau IV – destruição extensa, necrose dos

nos tecidos em proporções que dependem: do

tecidos ou lesão muscular e/ou exposição

comprimento

óssea ou das estruturas de apoio (neste grau

superfície do tecido, do ângulo de incidência.

da

onda,

da

natureza

da

Após entrar nos tecidos a radiação

como no III, podem apresentar lesões com

laser é espalhada por: divergência, reflexão,

cavernas, túneis ou trajetos sinuosos).

refração e ainda atenuada por absorção (LOW
Para
fisioterapeutas

Kitchen
tratam

(2003),

lesões

os

E REED, 1999).

inflamatórias

A popularidade do laser terapia

agudas e crônicas, feridas abertas e fechadas

entre os fisioterapeutas no tratamento de vários

e problemas associados com os processos de

tipos

regeneração como edema e hematomas. É

resultados do único levantamento entre a

utilizada uma grande variedade de agentes

prática clínica atual nesse campo (BAXTER

eletros físicos para iniciar o processo de

etal., 1991 apud KITCHEN, 2003).

de

feridas

é

testemunhada

pelos

reparo, incluindo entre outros os lasers. Para

O tratamento de vários tipos de

compreender como os agentes eletros físicos

ulcerações crônicas foi á primeira aplicação

podem

se

para o laser de baixa intensidade a ser tentada

regenerando e a base teórica que envolve sua

em humanos no final da década de 1960

escolha e aplicação, é essencial que sejam

(MESTER E MESTER, 1989 apud KITCHEN,

considerados os processos fundamentais da

2003); com base no sucesso em termos de

regeneração.

baixa

aumento da velocidade de regeneração de

intensidade é um termo genérico que define a

feridas e redução da dor relatado por esses

aplicação terapêutica de lasers e diodos

primeiros estudos, a modalidade rapidamente

superluminosos monocromáticos com potência

obteve popularidade em sua aplicação. Nas

relativamente baixa (<35J/cm²) consideradas

décadas seguintes, a laserterapia foi avaliada

baixas

no tratamento de uma variedade de feridas e

afetar

os

A

demais

tecidos

laser

para

que

terapia

efetuar

estão

de

qualquer

aquecimento detectável nos tecidos irradiados.

lesões

A laser terapia de baixa intensidade é, portanto

positivos, especialmente quando aplicada nos

ulceradas

apresentando

resultados
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casos mais crônicos e intratáveis (KARU, 1985;

respondiam particularmente bem ao tratamento

LAGAN,

(BAXTER et al., 1991, apud LOW E REED,

BAXTER

E

ASHFORD,

1998;

ROBINSON E WALTERS, 1991; SUGRUE et

1999).

al., 1990 apud KITCHEN, 2003).

Dentre os efeitos do laser, demos

O tratamento de feridas abertas e

atenção ao efeito cicatrizante que pode ser

úlceras representa a aplicação cardinal para os

explicado pelo incremento à produção de ATP,

aparelhos de laser de baixa intensidade e

o que proporciona um aumento da velocidade

unidades

mitótica

combinadas

de

das

células,

estimulando

a

fototerapia/laserterapia de baixa intensidade

microcirculação que aumenta o aporte de

(KITCHEN, 2003).

elementos nutricionais associado ao aumento

Nesse sentido, o uso de radiações de todos os

da

tipos para acelerar a cicatrização de feridas

multiplicidade das células, assim, ocorre o

tem uma longa história, mas radiações da parte

efeito de neovascularização a partir dos vasos

vermelha

sido

já existentes gerando melhores condições para

mostrado

a cicatrização rápida (SIQUEIRA et al., 2003;

do

espectro

particularmente

visível

empregado

e

têm

eficácia. O tratamento laser é recomendado

velocidade

mitótica,

facilitando

a

apud STEFANELLO E HAMERSKI, 2006).

para feridas indolentes e úlceras tróficas para

O

tratamento

mais

abrangente

promover uma cicatrização mais rápida, e

nessas condições deve ser feito de forma que a

considera-se que a radiação visível de baixa

irradiação

intensidade tenha efeito na aceleração ou

margens da ferida (pontual), e depois sobre o

estimulação da proliferação celular. Em certas

leito

feridas a proliferação celular pode ser inibida

(KITCHEN, 2003). A dose do laser responsável

por uma baixa concentração de oxigênio, pH

pelo efeito cicatrizante deve situar-se entre 3 e

anormal

6

deficiência

ou

outra
de

anormalidade
nutrientes.

como
Nessas

da

J/cm2

aplicada

ferida

em

sem

(TAVARES

contato

contato

et

al.

seja

nas

(varredura)

2005,

apud

STEFANELLO E HAMERSKI, 2006).

circunstâncias a luz pode agir como um sinal

De acordo com Sayet al. (2003),

para aumentar a proliferação (LOW E REED,

houve boa evolução clínica em dois pacientes

1999).

com úlceras crônicas utilizando-se do laser
Em um estudo sobre o uso do laser

AsGa (Arseneto de gálio).

terapia na prática clínica, constatou-se que

O que se pode afirmar de acordo

cerca de 50% dos que responderam ao estudo

com Siqueira et al. (2003) apud Stefanello e

sentiram que as lesões dos tecidos moles e a

Hamerski (2006), é que o laser AsGa auxilia na

cicatrização de feridas, incluindo queimaduras,

organização do processo inflamatório, estimula
60

Volume 01 - ano 2014 - ISSN 2358-0771

a neovascularização, diminui a perda funcional,

Paciente 2: sexo masculino, 33 anos de idade,

aumenta a oxigenação tecidual, favorece as

sofreu esmagamento medular na região de T5

reações de reparo e melhora a microcirculação.

devido a um acidente moto ciclístico, possui

Fatores adicionais envolvidos na aceleração da

úlcera de pressão grau II em região de

cicatrização de feridas com laser podem incluir

trocanter maior do fêmur. Foram realizados 8

um aumento acentuado na formação de

atendimentos.

colágeno, vasodilatação e síntese de DNA e

Paciente 3: sexo feminino, 58 anos de idade,

um aumento na produção de RNA (MESTER et

pós

al., 1985 E GAMALEYA, 1977 apud LOW E

apresentou úlcera grau III nesta mesma região.

REED, 1999).

Foram realizados 15 atendimentos.

operatório

de

tendão

de

aquiles,

Paciente 4: sexo feminino, 52 anos de idade,
MÉTODOS

úlceras grau III que surgiram aparentemente
Este

estudo

classifica-se

como

sem causa específica, sobre as queimaduras

uma pesquisa exploratória em que o objetivo é

que foram sofridas aos 5 anos de idade. Foram

obter maior familiaridade com o problema para

realizados 27 atendimentos.

torná-lo explícito ou a construir hipóteses
(SIENA, 2007).

Foram
tratamento,

sendo

realizadas
que

sessões

durante

todo

de
o

O estudo foi realizado com quatro

tratamento apenas o mesmo acadêmico foi o

indivíduos que possuíam úlceras. Todos foram

avaliador e o responsável pela aplicação do

informados sobre os objetivos da pesquisa e ao

procedimento. Após a assepsia do local e a

concordarem participar da mesma, assinaram a

limpeza da ponteira da caneta que era

um termo de consentimento livre e esclarecido

realizada a cada atendimento, iniciava-se o

(TCLE), dando sua autorização por escrito para

tratamento: aplicação da irradiação de 6 J/cm2

a publicação dos dados obtidos.

na margem da ferida (pontual) com distância de

Para o tratamento das úlceras

1cm por ponto de distância da lesão. Durante

utilizou-se o aparelho de Laser AsGa, da marca

todo o período de tratamento não foi registrada

Ibramed, com comprimento de onda de 904 nm

nenhuma intercorrência, o acadêmico em cada

e potência de 45 mW.

atendimento utilizava os materiais necessários

Paciente 1: sexo masculino, 21 anos de idade,

para a sua proteção e higiene, tais como óculos

sofreu fratura em T9 e lesão raquimedular

de proteção específicos para o aparelho de

parcial, portador de uma úlcera de pressão na

laser em uso e luvas de látex.

região do cóccix de grauIII. Foram realizados
28 atendimentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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gráfico comparativa a seguir, conforme o
Os resultados obtidos nas sessões de
tratamento estão registrados em uma tabela e

tamanho da úlcera apresentada no dia da
avaliação e no último dia de atendimento.

Tabela I–Evolução dosPacientes.
Pacientes

Tamanho da úlcera Tamanho

da

úlcera

no

no dia da avaliação

último atendimento

Paciente 1

5,5 cm

Houve o fechamento completo

Paciente 2

1,0 cm

Houve o fechamento completo

Paciente 3

8,5 cm

3,3 cm

Paciente 4

1 – 1,0 cm

1 – 0,4 cm

2 – 1,5 cm

2 – 0,4 cm

3 – 2,5 cm

3 – 1,7 cm

9
8
7
6

Pré Teste Úlcera

5
4
Pós Teste Úlcera

3
2
1
0
Paciente 1

Paciente 2

Paciente 3

Paciente 4

com
Todos
participaram

os
do

pacientes

(100%)

que

laserterapia,

sendo

que

dois

(50%)

obtiveram a cicatrização completa das úlceras.

estudo obtiveram melhora

A fisioterapia tem como objetivo nos

considerável no nível de reparação tecidual das

processos ulcerativos, a redução no período

úlceras que apresentavam após o tratamento

decicatrização

destes,

possibilitando
62
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indivíduos um retorno mais rápido às suas

resumo

atividades sociais e de vida diária trazendo uma

demonstram:

melhora na qualidade de vida de pessoas

analgésicos,

portadoras de úlceras cutâneas (GONÇALVES

endorfinas,

et al., 2000).

controlando os mediadores da dor, efeitos anti-

Alguns estudos realizados (CRESSONI et

os

lasers

de

efeitos

baixa

antiedematosos

estimulando
inibindo

potência

a

sinais

e

liberação

de

nociceptores

e

inflamatórios, diminuindo o edema tecidual e a

al.,2008; CRUÃNES,1984), mostram que adose

hiperemia

vascular,

efeitos

cicatrizantes,

de irradiação com laser que melhor promove o

acelerando a cicatrização dos tecidos lesados,

aumento na quantidade de fibroblastos e

estimulando a remodelação e o reparo ósseo,

revitalização deve ficar na faixa entre 1 e 5

reparando a função neural após injúrias e

J/cm². Outro estudo MATERA etalli, 1994),

modulando as células do sistema imune para

entretanto, sugere que a dose deve situar-se

beneficiar o processo de reparo (LINS et al,

entre 2 a 4 J/cm². A literatura vigente tem

2010).

demonstrado a eficácia da utilização do laser de

No estudo sobre uso de laser de baixa

baixa frequência no tratamento de úlceras de

intensidade, em pacientes portadores de úlceras

pressão, no que diz respeito à aceleração do

de pressão, realizado por Siqueira (2004),

processo de cicatrização.

verificou-se que o laser de baixa potência

O laser atua na pele aumentando a
migração

de

fibroblastos

formação

de

colágeno,

e

consequente

promovidos

pela

AsAlGa (830 nm), com dose de 4 J/cm2, agiu
com sucesso no processo de cicatrização das
úlceras de pressão, em relação ao grupo

vasodilatação, estimulando a síntese de DNA, e

controle.

promovendo o aumento da atividade das células

Stefanelo e Hamerski (2006), através de um

epiteliais basais, facilitando a neovascularização

relato de caso, constataram a eficácia do laser

de vasos já existentes, gerando melhores

AsGa de 904nm na cicatrização de úlcera de

condições para uma cicatrização rápida. Dessa

pressão. O estudo visou o efeito do laser de

forma, este recurso favorece a cicatrização de

904nm, 6 J/cm2, 45mW, no processo de

feridas cutâneas (GONÇALVES et al., 2000;

cicatrização de uma úlcera de pressão grau II

LOW E REED, 2001; VEÇOSO, 1993).

localizada

no

calcâneo

de

um

paciente

Resultado que concorda com a afirmação

paraplégico. O tratamento foi realizado duas

de que a fototerapia por luzes coerentes (lasers)

vezes na semana, durante 7 semanas, no qual

é considerado um bioestimulador para o reparo

foi constatado a completa cicatrização da

tecidual, aumentando a circulação local, a

úlcera, colaborando com os resultados obtidos

proliferação celular e a síntese de colágeno. Em

no presente estudo.
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A

terapêutica

diversas

caneta ou sonda aplicadora deve ser utilizada

ulcerações crônicas foi a primeira aplicação

com uma pressão sobre a área de tecido a ser

para o laser de baixa intensidade a ser tentada

tratada. Buscando maximizar a irradiação ou

em humanos no final da década de 1960 e início

densidade de potência na superfície do tecido e

da década de 1970, empregando uma fonte de

assim o fluxo de luz dentro são fatores

HeNe e dosagens de até 4 J/cm; fundamentado

importantes para assegurar a efetividade do

nesse sucesso em termos de ampliação da

tratamento com laser. Na região onde a caneta

velocidade

e

de aplicação é usada sem contato, o fluxo de

diminuição da dor relatado por esses primeiros

luz dentro do tecido é diminuído, levando a uma

estudos, a modalidade rapidamente obteve

irradiação incidente reduzida. Apesar disso, há

popularidade em sua aplicação. Em seguida a

situações em que o tratamento laser não pode

laserterapia apresentou resultados positivos

ser aplicado usando a técnica de contato,

principalmente em lesões ulceradas crônicas e

principalmente nos casos em que tal aplicação

intratáveis (BAXTER, 1998 apud KITCHEN,

seja

2003).

necessária uma técnica asséptica (por exemplo,

de

regeneração

para

de

feridas

De uma forma geral, a prevalência
de úlceras de pressão no ambiente hospitalar é

dolorosa

demais

ou

em

que

seja

em casos de feridas abertas) (BAXTER, 1998
apud KITCHEN, 2003).

muito alta, variando de 2,7% ao máximo de
29,5%. Enquanto, pacientes tetraplégicos e

CONCLUSÃO

idosos com fraturas de colo de fêmur (66 %)

Os efeitos terapêuticos do laser

alcançam as mais altas taxas de complicações,

sobre os diferentes tipos biológicos são amplos,

seguidos por pacientes criticamente doentes

e demonstrados por diversos estudos, é um dos

(33%) (COSTA et al. ,2005).

recursos

que

pode

ser

utilizado

pelo

Afirma Watson (2000) apud Kitchen

fisioterapeuta no tratamento de úlcera de

(2003) que funcionando como uma fonte de luz

pressãono que diz respeito à aceleração do

com características únicas (monocromaticidade,

processo de cicatrização.

coerência, colimação e polarização), o laser de

Através

dos

resultados

baixa potência é um admirável instrumento de

apresentados pelo presente estudo podemos

uso terapêutico, científico e tecnológico.

afirmar que o laser de baixa potência de AsGa

Sobre

o

método

de

aplicação

de 904 nm, com o comprimento de onda de

utilizado em nosso estudo, ainda que o método

904nm, 6 J/cm2,45mW pode ser utilizado como

de aplicação possa mudar dependendo da

uma modalidade terapêutica bastante adequada

condição apresentada, sempre que possível à

para a cicatrização de úlceras, pois além de
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controlar os sinais e sintomas do processo
inflamatório e aumentar a proliferação de
fibroblastos, consequentemente promove com
sucesso a reparação tecidual das mesmas,

MATERA, J. M.; DAGLI, M. L. Z.; PEREIRA, D.
B. Contribuição para o estudo dosefeitos da
radiação soft-laser (diodo) sobre o processo de
cicatrização cutânea em felinos. Brasil.
VeterinaryAnimalsScienci, São Paulo, 1994.

chegando em alguns casos ao fechamento
completo das mesmas.
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Resumo

Abstract

Introdução: Os idosos institucionalizados são considerados
frágeis por serem portadores de vários problemas de saúde,
daí a necessidade de serem submetidos a uma avaliação
funcional abrangente para que a elaboração de objetivos
funcionais realistas possa ser alcançada. O fisioterapeuta é
responsável pela avaliação da mobilidade funcional, ou seja,
mobilidade no leito, transferências e locomoção (O’SULLIVAN;
SCHMITZ; 2004). Encontra-se um desafio quanto à promoção
da saúde em idosos institucionalizados em ILPs (Instituição de
Longa Permanência para Idosos) e necessita-se uma maior
reflexão e atitude para uma reorganização da atenção a este
segmento populacional. Objetivo: O presente estudo
caracteriza-se como pesquisa do tipo quantitativa- descritiva e
tem como objetivo levantar a incidência de quedas em idosas
institucionalizadas ressaltando a importância do profissional de
fisioterapia em instituições de longa permanência, uma vez
que o mesmo é apto para avaliar as funções motoras, sendo
que as alterações funcionais predispõem às quedas.
Metodologia: Será previsto inicialmente uma amostra mínima
de 30 idosas, conforme cálculo amostral. A pesquisa
acontecerá nas instalações do Asilo Vicentino. Será utilizado o
questionário de risco de quedas (escala North American
Nursing Diagnosis Association (NANDA) e “Escala de risco de
quedas de Downton”. Testes de aptidão funcional (Bateria de
Testes para idosos da American Alliance for Health, Physical
Education, Recreation and Dance- AAHPERD). Resultados
esperados: Fomentar a inserção ativa do fisioterapeuta nas
instituições de longa permanência, e/ou aumentando a carga
horária de trabalho, obtendo-se assim um melhor atendimento
que supra as necessidades destas idosas institucionalizadas.

Introduction: The institutionalized elderly are considered
fragile because they are carriers of various health problems,
hence the need to undergo a comprehensive functional
assessment for the development of realistic functional goals
can be achieved. The physical therapist is responsible for the
assessment of functional mobility, ie mobility in bed, transfers
and locomotion (O'SULLIVAN; SCHMITZ, 2004). Is a
challenge as the promotion of health in institutionalized elderly
in ILPS (Institution for the Aged) and requires a greater
reflection and attitude to a reorganization of attention to this
population segment. With increasing life expectancy of the
elderly becomes frequent the appearance of chronic
degenerative diseases that involve the use of health services
for long time and are costly to states and municipalities.
Objective: The present study is characterized as descriptive
research quantitatively type and aims to raise the incidence of
falls in institutionalized elderly emphasizing the importance of
physical therapy professional in long-term institutions, since it
is able to assess motor function, and functional changes
predispose to falls. Methodology: a minimum sample of 30
elderly will initially expected, as sample size calculation. The
research will take place on the premises of Asylum Vicentino.
The risk of falls questionnaire (scale North American Nursing
Diagnosis Association (NANDA) and "Scale risk of falls
Downton." Functional fitness tests (Battery Testing for elderly
American Alliance for Health, Physical Education, Recreation
and will be used . Dance- AAHPERD) Expected results: To
promote the active inclusion of physical therapists in long-stay
institutions, and / or increasing the workload, thereby obtaining
a better service that meets the needs of institutionalized
elderly.

Palavras Chave: Idosas, Autonomia Funcional, Risco de
Quedas

Key words: Elderly, Functional Autonomy, Falls Risk,
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INTRODUÇÃO

prevalência de fatores de risco para a

O idoso institucionalizado apresenta

institucionalização de idosos que vivem na

diversas necessidades sociais, de saúde e de

comunidade

autonomia, nas atividades diárias, daí a

brasileiras.

importância
funcional

dos
serem

métodos
os

de

mais

avaliação

abrangentes

Os

das

idosos

principais

capitais

institucionalizados

são

considerados frágeis por serem portadores de

possíveis, especialmente no tratamento de

vários

idosos

vários

necessidade de serem submetidos a uma

problemas de saúde. Embora seja ainda foco

avaliação funcional abrangente para que a

de controvérsias, os idosos frágeis são os

elaboração de objetivos funcionais realistas

indivíduos portadores de múltiplas condições

possa ser alcançada. O fisioterapeuta é

crônicas, cujos problemas de saúde poderão

responsável pela avaliação da mobilidade

levar

e,

funcional, ou

de

transferências e locomoção (O’SULLIVAN;

frágeis,

a

que

apresentam

limitações

funcionais

frequentemente,

ao

quadro

dependência

de

desenvolvimento

funcional

(MONTENEGRO, 2006).

problemas

de

saúde,

seja, mobilidade

daí

no

a

leito,

SCHMITZ; 2004).
Encontra-se um desafio quanto à

Chaimowicz e Greco (1999), explicam

promoção

da

saúde

em

idosos

o aumento das taxas de institucionalização

institucionalizados em ILPs (Instituição de

como conseqüência de uma transição social,

Longa Permanência para Idosos) e necessita-

na qual se pode destacar a presença da

se uma maior reflexão e atitude para uma

mulher

antes

reorganização da atenção a este segmento

considerada personagem principal no cuidado

populacional. A relação autonomia funcional e

dos pais ou sogros. Além disso, a queda na

risco de quedas em idosos institucionalizados

taxa

famílias

é de suma importância, pois conhecer o estilo

menores, reduzindo a disponibilidade de

de vida desta população é imprescindível

cuidadores

novos

para que seja possível buscar junto com os

vivendo

órgãos de saúde dos municípios formas de

sozinhas, mães solteiras, casais separados

evitar, minimizar ou até reverter à maioria dos

ou sem filhos, e filhos que saem de casa cedo

declínios físicos, sociais e psicológicos que,

afastam as chances de se vivenciar um

frequentemente,

envelhecimento

institucionalizado.

no

de

arranjos

mercado

fecundidade

de

torna

domiciliares.
familiares:

num

trabalho,

as

Esses

mulheres

ambiente

familiar

seguro. Segundo esses autores, existe alta

acompanham
Com

o

o

idoso

aumento

da

expectativa de vida dos idosos, torna-se
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frequente

o

aparecimento

crônico-degenerativas,

de

implicam

Permanência

(ILP).

Este

fato

pode

a

representar uma exclusão social, na medida

utilização dos serviços de saúde por tempo

em que o idoso se vê afastado de relações

prolongado e são onerosas para os Estados e

sociais que fazem parte de sua história de

Municípios.

vida.

O

que

doenças

crescimento da população

Por

outro

lado,

o

processo

de

de

redefinição pela qual a institucionalização

idosos é um fenômeno mundial. Vem se

vem passando parte da premissa de que

observando um crescimento de forma mais

estas instituições podem representar relações

acentuada em países de desenvolvimento.

interpessoais saudáveis, ressignificação de

Dentre os países da América Latina, segundo

trajetórias,

o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de

dignidade na velhice (RAMOS, 2008).

buscando

uma

vivência

com

Geografia e Estatística em 2010 o Brasil

Conforme citado acima, objetivou-se

assume uma posição intermediária com uma

levantar a incidência de quedas em idosas

população de idosos com 65 anos ou mais

institucionalizadas ressaltando a importância

correspondendo a 8,6% da população total.

do profissional de fisioterapia em instituições

(IBGE, 2010) A população idosa está cada

de longa permanência, uma vez que o

vez mais crescente, consequentemente a

mesmo é apto para avaliar as funções

população Brasileira está se tornando mais

motoras, sendo que as alterações funcionais

idosa.

predispõem às quedas.
As pessoas idosas que vivem em

asilos,

casas

geriátricas

e

clínicas

apresentam características importantes como
aumento

de

sedentarismo,

perda

METODOLOGIA
Tipo de Pesquisa
O presente estudo caracteriza-se como

de

autonomia, ausência de familiares, que entre

pesquisa do tipo quantitativa- descritiva.
A pesquisa quantitativa é um método

outros, contribuem para o aumento das
prevalências
morbidades

das

co-

de pesquisa social que utiliza a quantificação

autonomia

nas modalidades de coleta de informações e

morbidades

relacionadas

à

e

no

(GONÇALVES, 2008).
Uma das alternativas para os idosos

seu

tratamento,

mediante

técnicas

estatísticas, tais como percentual, média,

que perderam seus vínculos familiares ou são

desvio-padrão,

procedentes de famílias de baixa renda é a

análise de regressão, entre outros (MICHEL,

busca

2005).

pelas

Instituições

de

Longa

coeficiente

de

correlação,
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A pesquisa descritiva é um estudo de

mulheres

idosas

probabilidade

e nas ciências comportamentais. O seu valor

situação

é baseado na premissa de que os problemas

Segundo Nogales (1998) a maioria das

podem

práticas

idosas brasileiras de hoje não tiveram um

melhoradas por meio da observação. Análise

trabalho remunerado durante a sua vida

e descrição objetivas e completas (THOMAS;

adulta (CAMARANO, 2003).

resolvidos

e

as

NELSON, 2002).

O

População e Amostra

ficarem

viúvas

maior

status e é amplamente utilizada na educação

ser

de

experimentam

socioeconômica

tamanho

estabelecido

da

e

em

desvantajosa.

amostra

assumindo

intervalo

será
de

A população de estudo serão 30 idosas

confiança de 95%, erro amostral de 3% e

pertencentes ao Asilo Vicentino do município

acréscimo de 10% para atender eventuais

de Lages, localizado na região da serra

casos de perdas na coleta dos dados. Será

catarinense, e com idade acima de 60 anos

previsto inicialmente uma amostra mínima de

que é o ponto de corte utilizado pela

30 idosas, conforme cálculo amostral. A

Organização Mundial da Saúde para países

pesquisa acontecerá nas instalações do Asilo

em desenvolvimento.

Vicentino sob supervisão da Profª Drª Natalia

O envelhecimento pode ser entendido
como um processo de mudanças graduais
irreversíveis na estrutura e no funcionamento
de um organismo, que ocorre como resultado
da

passagem

Organização

do

tempo.

Mundial

da

Segundo

Saúde

a

(OMS),

classificam-se como idosos os indivíduos com
65 anos ou mais, para os países centrais, e a
partir dos 60 anos, para os países periféricos.
A legislação brasileira define como idoso a
pessoa maior de 60 anos (FERREIRA, et al;
2009).

Veronez da Cunha Bellinati e Co-orientador
Prof. Msc. Tarso Waltrick. Será utilizado o
questionário de risco de quedas e testes de
aptidão funcional. As avaliações serão feitas
com idosas sem alterações motoras e com
integridade cognitiva, em casos de cegueira e
surdez, ou com dificuldades de compreensão
para responder serão acompanhados de seus
cuidadores, o nível de escolaridade não
interferirá, vetando a participação de idosas
que não se enquadrem a este perfil. Todas as
voluntárias

assinaram

um

termo

de

consentimento livre e esclarecido, informando
De acordo com Lyod-Sherlock (2002),

mesmo

que

a

velhice

não

seja

universalmente feminina, ela possui um forte
componente

de

gênero.

Por

sobre os procedimentos da pesquisa.
Avaliações e Coleta de Dados

exemplo,
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Todas as avaliações serão realizadas

Especificamente delineada para idosos, a

instalações

no

mesma minimiza riscos devido à natureza dos

município de Lages pelos pesquisadores

testes, envolvendo tarefas motoras similares

responsáveis na seguinte ordem: aptidão

às

funcional e risco de quedas. Os dados serão

(BENEDETTI et al, 2007).

nas

do

Asilo

Vicentino

armazenados em planilhas de Excel para
posteriormente analisá-los.

atividades

diárias

dos

mesmos

A bateria de Testes AAHPERD é
composta por cinco testes motores:

Critérios para encerrar ou suspender a
pesquisa

Agilidade e equilíbrio dinâmico; Teste de
coordenação; Teste de flexibilidade; Teste de

A pesquisa apenas será encerrada, se houver

força e endurance de membros superiores;

ausência de participantes para a realização

Teste de resistência aérea geral e habilidade

da mesma. Autonomia Funcional

de andar.

A

capacidade

funcional,

Risco de Quedas

especialmente no que se refere à dimensão
física, é um dos importantes marcadores de
um envelhecimento bem sucedido e de uma
melhor

qualidade

de

vida.

Assim,

a

manutenção e a preservação da capacidade
física ou funcional para desempenhar as
atividades básicas da vida diária é um ponto
essencial para prolongar, por maior tempo
possível a independência, oportunizando uma
vida mais saudável (GOBBI, 1997).
Para avaliar o índice de aptidão
funcional das idosas será utilizada a Bateria
de Testes para idosos da American Alliance
for Health, Physical Education, Recreation
and Dance- AAHPERD.

A opção por utilizar

a bateria de testes da AAHPERD deu-se por
fatores como praticidade, pois permite avaliar
um grande número de idosos em pouco
tempo e com mínimo de equipamento.

As quedas são importantes fatores
causais

para

aumentar

o

nível

de

dependência do idoso, tornando-se uma
preocupação específica, já que podem afetar
sua capacidade funcional por estar associada
a modificações anatômicas atribuídas ao
processo natural de envelhecimento e a
diversas patologias (SILVA, 2007). Avaliar a
susceptibilidade para a ocorrência de queda
nos idosos é uma opção viável e adequada
por

se

acreditar

representam

o

que
foco

os
do

diagnósticos
cuidado

da

fisioterapia.
Os

dados

brasileiros

sobre

a

ocorrência de quedas ainda são poucos e
aquém da realidade, no entanto dados sobre
mortalidade de idosos devido a quedas
revelam

a

importância

de

um

maior

conhecimento dos fatores causadores de
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quedas com o objetivo de contribuir na sua

relacionados com fatores que são externos ao

prevenção e diminuir a mortalidade causada

individuo, geralmente ligados ao ambiente,

por elas.

porem podem estar relacionados com as

Os fatores de risco para quedas
geralmente são divididos didaticamente em
intrínsecos

Objetivou-se identificar a presença dos

intrínsecos são relacionados com o próprio

fatores de risco pela North American Nursing

indivíduo e podem ser causados por vários

Diagnosis Association (NANDA), versão dos

fatores

do

anos 2001/2002, para o diagnóstico de “Risco

envelhecimento (senescência), medicação,

para quedas” e determinar o grau de

patologias (senilidade) e comportamento do

susceptibilidade

como

Os

extrínsecos.

alterações

fatores

Os

(CACHIONI, 2004).

fatores

idoso.

e

roupas e dispositivos que o individuo utiliza

fisiológicas

extrínsecos

aumentado

para

quedas

estão
nos idosos, segundo a “Escala de risco de
quedas de Downton” (MACHADO, 2009).
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RESUMO

ABSTRACT

Introdução:

A

luxação

da

Introduction: The patellar dislocation means loss of

congruência articular entre a patela e a tróclea femoral,

joint congruence between the patella and the femoral trochlea,

correspondendo ao grau máximo de desalinhamento do

corresponding to the maximum degree of misalignment of the

aparelho extensor. Na luxação traumática, também conhecida

muscle extensor part. On the traumatic dislocation, also known

como aguda, normalmente o paciente procura um pronto-

as acute, normally the patient look for a first aid station,

socorro, queixando-se de dor forte, referindo um trauma direto

complaining of severe pain, referring a direct trauma or a

ou movimento torcional do joelho seguido de estalido e queda

tractional movement of the knee, followed by a click and a fall

ao solo com o joelho fletido. Nessa ocasião, o médico estende

to the ground with the knee flexed. On this occasion the doctor

o joelho e a patela retorna ao sulco troclear, reduzindo-se a

extends the knee and the patella returns to the trochlear

luxação. Objetivo: O objetivo do presente estudo é verificar se

groove. Objective: The objective of this study is to check if the

o tratamento fisioterápico tardio na luxação de patela traz bons

late physical therapy on the dislocation of the patella brings

resultados para recuperação do paciente. Metologia: Foi

good results to the recovery of the patient. Methodology: A

realizada uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso com

qualitative research case study type with female patient was

Paciente do sexo feminino. Diagnosticada com luxação de

performed. Diagnosed with patellar dislocation, fracture of the

patela, fratura na borda medial da patela, rompimento parcial

medial border of the patella, partial tear of the medial collateral

do Ligamento Colateral Medial (LCM), e rompimento parcial do

ligament and partial tear of the patellofemoral tendon. Looked

tendão

fisioterápica

for physiotherapy assistance fifteen days after the dislocation.

quinze dias após a luxação. Paciente chegou à clínica

The patient came to the clinic limping with decreases range of

claudicando, com diminuição de amplitude de Movimento

motion (ROM) and with swollen knee; increased local

(ADM), com edema no joelho, aumento de temperatura local e

temperature and point of pain during palpation in the region of

pontos de dor a palpação na região de menisco, patela, tendão

meniscus, patella, patellofemoral tendon and medial and lateral

patelofemoral

lateral.

collateral ligaments. Results: After 13 weeks of therapy, the

Resultados: Após de 13 semanas de fisioterapia, a paciente

patient was discharged with the improvement of the swelling,

recebeu

Amplitude de

complete range of motion (ROM), absence of local pain and

Movimento (ADM) completa, ausência de dor local e sem

without claudication. The loss of muscle mass already installed

claudicação. A perda de massa muscular já instalada antes de

before seeking physical therapy has not been reversed, due to

procurar a fisioterapia não foi revertida, devido ao curto tempo

the short time that it was worked with resistance exercises (3

que foi trabalhado exercícios resistidos com esta paciente (3

weeks). According to Barbanti, gain muscle mass start after 6-

semanas). Segundo Barbanti, o ganho de massa muscular

8 weeks of strengthening.

inicia após 6 a 8 semanas de fortalecimento.

Keywords: Luxação of patella, physiotherapy reabilitação,

Palavra chave: Luxação de patela, reabilitação

Late reabilitação.

patelofemoral.

alta,

e

da

Procurou

ligamentos

com

patela

melhora

assistência

colateral

de

significa

medial

edema,

perda

e

fisioterapêutica, reabilitação tardia.
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INTRODUÇÃO

atividades

esportivas

prévias

em

aproximadamente 16 a 24 semanas (BITAR,
A

articulação

femoropatelar

é

et al., 2011).

considerada por muitos autores como uma
Os casos com poucos episódios de

das mais complexas do corpo humano em
relação

à

função

biomecânica

e

à

fisiopatologia. Dentre os distúrbios desta
articulação, a luxação da patela é um dos
mais incapacitantes e dolorosos, fazendo
com que o paciente procure atendimento

definição,

moderados

luxação

da

patela

significa perda da congruência articular entre
a patela e a tróclea femoral, correspondendo
ao grau máximo de desalinhamento do

luxação

traumática,

também

conhecida como aguda, normalmente o
paciente

procura

um

pronto-socorro,

queixando-se de dor forte, referindo um
trauma direto ou movimento torcional do
joelho seguido de estalido e queda ao solo
com o joelho fletido. Nessa ocasião, o
médico estende o joelho e a patela retorna
ao sulco troclear, reduzindo-se a luxação

ser

tratados

fortalecer a musculatura interna da coxa,
principalmente os músculos vasto medial e
e

alongar

os

músculos

isquiostibiais por um período de seis meses.
Nos casos mais graves ou na falha do
tratamento conservador, está indicado o
tratamento cirúrgico (AVANZI et al., 2009).
Em longo prazo, as luxações agudas

aparelho extensor (AVANZI et al., 2009).
Na

podem

conservadoramente com fisioterapia visando

adutores,

médico (AVANZI et al., 2009).
Por

luxação e fatores predisponentes leves a

de patela podem resultar em instabilidade
patelar com taxas de recidivas de 15% a 44%
após

tratamento

incapacidade

de

conservador,
retorno

ao

dor,
esporte

(relatados por até 55% dos pacientes)
(BITAR, et al., 2011).
O objetivo do presente estudo é
verificar se o tratamento fisioterápico tardio
na luxação de patela traz bons resultados
para recuperação do paciente.

(AVANZI et al., 2009).
A luxação aguda de patela representa
2% a 3% das lesões de joelho entre homens

1. METODOLOGIA

e mulheres (BITAR, et al., 2011).
1.1 Tipo de estudo: Pesquisa Qualitativa
O

tratamento

fisioterapêutico

- As noções teórico-metodológicas que estão

conservador visa o retorno do paciente às

presentes nesse tipo de pesquisa estão
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embasadas

numa

denominada

de

diferencia

da

linha

investigativa

interacionista,
postura

que

positivista

por rotação de tronco para o lado direito, há

se

quinze dias.

no

Paciente

não

apresentava

exames

tratamento dos dados. Essa última é também

complementares, portanto foi solicitado um

chamada

quantitativa.

exame de Ressonância Magnética, onde

Abordamos também dois tipos de pesquisa

constatou-se fratura na face medial da

voltados aos estudos qualitativos, quais

patela, rompimento parcial do ligamento

sejam: pesquisa do tipo etnográfico e estudo

colateral medial (LCM) e rompimento parcial

de caso. (OLIVEIRA)

do

O estudo de caso deve ser aplicado quando

resultados obtidos na imagem, a paciente

o pesquisador tiver o interesse em pesquisar

ficou imobilizada quinze dias com Brace.

de

pesquisa

tendão

patelofemoral.

A

partir

dos

uma situação singular, particular. As autoras
ainda nos elucidam que “o caso é sempre

Exame físico

bem delimitado, devendo ter seus contornos

Realizou-se exame físico na paciente,

claramente definidos no desenvolver do

com a finalidade de observar a existência de

estudo” (OLIVEIRA).

edema no joelho, aumento de temperatura
local e pontos de dor a palpação na região de

Amostra

menisco, patela, tendão patelofemoral e

Paciente do sexo feminino, vinte anos,
branca, um metro e sessenta e cinco
centímetros,

cinquenta

e

oito

ligamentos colateral medial e lateral. Sempre
comparando contralateralmente.

quilos.

Diagnosticada com luxação de patela, fratura

Goniometria

na borda medial da patela, rompimento

Foi realizada goniometria nos joelhos da

parcial do Ligamento Colateral Medial (LCM),

paciente, com goniômetro em acrílico de 20

e

tendão

centímetros, graduado de 0 a 180º da marca

assistência

Trident, nas posições de extensão e flexão

rompimento

patelofemoral.

parcial
Procurou

do

fisioterápica quinze dias após a luxação.

de joelho. Com a finalidade de comparar
contralateralmente a diminuição de ADM

Relato de Caso

(Amplitude de Movimento) do joelho afetado.

Paciente chegou a clínica escola de

Para realizar a goniometria em extensão

Fisioterapia na Universidade do Planalto

do joelho, a paciente encontrava-se deitada

Catarinense (UNIPLAC) claudicando, com

na maca em decúbito dorsal, forçando ao

diagnóstico de luxação de patela esquerda,

máximo a extensão do mesmo.
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E para a realização da goniometria em
flexão de joelho, a paciente manteve a

1.1.2 Grau de dor

mesma posição na maca, apenas forçando

Realizou-se a avaliação subjetiva da dor

ao máximo a flexão do joelho, com a região

através da Escala Analógica Subjetiva da Dor

plantar do pé em contato com a maca.

(EVA), graduada de 0 a 10, na qual 0 é
ausência de dor e 10 é a maior dor já sentida

1.1.1 Perimetria
Realizou-se

perimetria

pelo paciente (SOUZA, 2002).
nos

membros

inferiores (MMII) para acompanhar a perda

2.4.Tratamento

de massa muscular no membro afetado,

1ª semana:

assim como acompanhar o edema na região

- Mobilização de patela latero-lateal e crânio-

do

caudal com joelho em extensão, apoiado em

joelho,

comparando

com

membro

contralateral.
Foi utilizada a fita métrica graduada de 0
a 100 centímetros da marca Silver Tape.
Para a perimetria dos MMII foi utilizado o
seguinte protocolo:


Coxa esquerda:

um travesseiro, pois sentia dor ao forçar a
extensão de joelho. Paciente apresentava
patela aderida.
- Ultrassom Pulsado (100HZ/ 10%/ 1.3
w/cm²) por 4 minutos na região medial da
patela e 4 minutos na região do ligamento

Dez centímetros da crista ilíaca antero

colateral medial.

superior

-

Dez centímetros da borda superior da patela

deslocamento de segmento) com resistência



Coxa direita:

Fortalecimento

Isométrico

(sem

manual para Quadríceps, Tricepsural, Tibial

Dez centímetros da crista ilíaca antero

Anterior,

superior

tentativa de fortalecer Isquiostibiais relatou

Dez centímetros da borda superior da patela

muita dor.



Vastos

Lateral

e

Medial.

Na

Trícepsural esquerdo:

Dez centímetros da borda caudal da patela

2ª semana:

Dezoito centímetros do maléolo medial da

- Paciente iniciou o uso de uma muleta para

tíbia

diminuir a descarga de peso no joelho


Trícepsural direito:

lesionado.

Dez centímetros da borda caudal da patela

- Mobilização patelar latero-lateral e crânio-

Dezoito centímetros do maléolo medial da

caudal com joelho em extensão.

tíbia
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-

Fortalecimento

esquerda

isométrico

(lesionada):

para

na

perna

- Exercícios isométricos na perna esquerda:

quadríceps,

para quadríceps, vastos lateral e medial,

vastos medial e lateral, tricepsural, tibial

isquiostibiais, tricepsural, tibial anterior.

anterior.

- Crioterapia por vinte minutos no joelho

- Crioterapia por vinte minutos no joelho

esquerdo: Membro em repouso, elevado,

esquerdo: Membro em repouso, elevado,

saco de gelo preso com elástico, fazendo

saco de gelo preso com elástico, fazendo

compressão no local.

compressão no local.

- Corrente Russa (12 minutos- F:9, ON:2;

-

Fortalecimento

do

membro

inferior

OFF:3; RISE: 9; DECAY: 1) origem e

contralateral com tornozeleira de dois quilos:

inserção de vasto medial e reto femoral.

para quadríceps, vastos lateral e medial.

- Fortalecimento de braço com halter de um

- Fortalecimento de membros superiores com

quilo:

halter de um quilo: para bíceps, tríceps,

extensores de punho. E fortalecimento de

flexores e extensores de punho.

dedos com digiflex (1,4 kgs).

- Ultrassom pulsado (100HZ/ 10%/ 1.3 w/cm²)

- Ultrassom pulsado (100 Hz – 10% - 4

por quatro minutos na região medial da

minutos – 1.4 w/cm²) na borda medial da

patela e quatro minutos na região do

patela.

ligamento colateral medial.

- Fortalecimentos da perna Direita com

para

bíceps,

tríceps,

flexores

e

caneleira de dois quilos: para quadríceps,
3ª e 4ª semanas:

vastos lateral e medial.

- Paciente trouxe exames de imagem o qual

- Crioterapia por vinte minutos no joelho

constatou: Ligamento Colateral Medial (LCM)

esquerdo: Membro em repouso, elevado,

parcialmente

saco de gelo preso com elástico, fazendo

rompido;

Tendão

Patelar

parcialmente rompido; Fratura medial da

compressão no local.

patela.

5ª semana:

- Paciente foi imobilizada com um Brace e

- Tirou Brace e deixou de utilizar a muleta.

continuou utilizando uma muleta.

- Mobilização patelar latero-lateral e crânio-

- Mobilização patelar latero-lateral e crânio-

caudal com joelho em extensão.

caudal com joelho em extensão.

- Ganho de Amplitude de Movimento (ADM)

Laser no LCM, no tendão patelar, no menisco

com bola de borracha da marca Penalty, 50

e borda medial da patela.

cm de circunferência e theraband roxo. Com
joelho

em

extensão,

bola

posicionada

embaixo do calcanhar, elástico envolto no pé
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e paciente segurando as extremidades,

bola. E em decúbito ventral, forçando a

realiza-se uma flexão de joelho, puxando o

flexão de joelho.

elástico e pé deslizando na bola.

- Alongamento passivo de isquiostibiais,

- Fortalecimento isométrico perna esquerda:

vasto lateral e medial, tricepsural, poplíteo.

para quadríceps, isquiostibiais, vastos lateral

- Fortalecimento isotônico da perna Direita

e medial, tricepsural, tibial anterior.

com

-

Fortalecimento

perna

direita

com

tornozeleira

quadríceps,

de

vasto

um

lateral

quilo:
e

para
medial,

tornozeleira de dois quilos: para quadríceps,

isquiostibiais, tricepsural.

vastos lateral e medial.

- Treino de marcha na frente do espelho.

- Corrente Russa: no momento da contração

- Treino de subir e descer escadas.

muscular, paciente realizava a Flexão de
quadril.

7ª semana:

- Ultrassom pulsado (100 Hz – 10% - 4

-

minutos – 1.4 w/cm²) na borda medial da

Aumento do peso da tornozeleira para dois

patela.

quilos na perna Direita.

Tratamento

se

manteve

semelhante.

- Alongamento de isquiostibiais e tricepsiral.
- Treino de extensão de joelho.

8ª semana:

- Propriocepção na cama elástica: alternando

-

Tratamento

se

manteve

semelhante.

os pés de apoio, ficar em um pé só, ficar em

Aumento do peso da tornozeleira para três

um pé só e agachar.

quilos na perna Direita.

- Treino de marcha na frente do espelho:
primeiro apoio com o calcanhar com perna
em extensão.

9ª semana:
-

Tratamento

se

manteve

semelhante.

Aumento do peso da tornozeleira para quatro
6ª semana:

quilos na perna Direita.

- Bicicleta por quinze minutos.
- Mobilização patelar latero-lateral e crânio-

10ª semana:

caudal com joelho em extensão.

- Alongamento de Membros inferiores (MMII)

- Ganho de ADM com joelho em extensão,

passivo: quadríceps, ísquiostibiais, vastos

bola posicionada embaixo do calcanhar,

lateral e medial, trisepsural, poplíteo.

elástico envolto no pé e paciente segurando

- Vinte minutos de caminhada na esteira.

as extremidades, realiza-se uma flexão de
joelho, puxando o elástico e pé deslizando na
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-Fortalecimento de MMII com tornozeleira de

- Vinte e cinco minutos de esteira, sendo

quatro quilos: quadríceps, vastos lateral e

divididos em: dois minutos andando de lado,

medial, ísquiostibiais, tricepsural.

dois minutos andando do outro lado, dois
minutos andando de costas. Quatro minutos

11ª e 12ª semana:

de caminhada e um minuto de corrida

- Alongamento de MMII ativos: quadríceps,

alternados.

vastos

- Fortalecimento de MMII com tornozeleira de

lateral

e

medial,

isquiostibiais,

tricepsural.

cinco quilos.

- Vinte e cinco minutos de esteira, sendo

- Pular do step com a perna esquerda.

divididos em: quatro minutos de caminhada,
um minuto de corrida alternados. E cinco

RESULTADOS

minutos de desaceleração.
- Fortalecimento de MMII com tornozeleira de
cinco quilos.

Após

13

semanas de

tratamento

realizou-se uma nova avaliação a fim de
obter dados comparativos em relação à

13ª semana:

evolução da paciente nesse espaço de

- Alongamento de MMII ativos: quadríceps,
vastos

lateral

e

medial,

tempo.

isquiostibiais,

tricepsural.

1. Avaliação do Exame físico
Tabela 01: A tabela 01 apresenta as alterações observadas na avaliação física do paciente
comparada com o membro contra lateral pré e pós 13 semanas de tratamento fisioterápico.

Pré Tratamento fisioterápico

Pós Tratamento fisioterápico

Edema

Ausência de edema

Aumento da temperatura local

Ausência

alteração

de

temperatura
Dor à palpação na borda inferior e medial Ausência de dor a palpação na
da patela, na região do LCM (Ligamento borda medial da patela, região do
Colateral Medial) e tendão patelofemoral.

LCM e tendão patelofemoral.

Claudicação severa

Ausência de claudicação.

Tabela 01: Apresenta as alterações observadas na avaliação física do paciente.
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2. Avaliação da Goniometria
Tabela 02: A tabela 02 apresenta os resultados da goniometria pré e pós 13 semanas de
tratamento fisioterápico.

Pré tratamento fisioterápico

Pós tratamento fisioterápico

Extensão de joelho: 40º

Extensão de joelho: 05º

Flexão de joelho: 110º

Flexão de joelho: 130º

Tabela 02: Apresenta as goniometrias pré e pós tratamento fisioterápico.

3. Perimetria
Tabela 03: A tabela 03 apresenta os resultados da perimetria realizados pré tratamento
fisioterápico bilateral, visando a comparação dos resultados.
De acordo com os resultados, observou-se redução do membro lesionado de 3 centímetros
na região proximal da

coxa esquerda, redução de 2 centímetros na região distal da coxa

esquerda, redução de 1 centímetro na região proximal do tricepsural e por fim, redução de 1
centímetro na região distal do tricepsural, quando comparado com o membro saudável. Após 13
semanas de tratamento não observou-se melhora significativa com relação a massa muscular da
paciente.

10 cm da crista ilíaca 10

cm

da

borda

antero superior

superior da patela

54 cm

43 cm

Coxa Direita (saudável) 56 cm

46 cm

Coxa Esq. (lesionada)

10 cm da borda caudal 18

cm

do

da patela

medial da tíbia

Tricepsural Esquerda

36 cm

34 cm

Tricepsural Direito

37 cm

35 cm

maléolo

Tabela 03: apresenta resultados da perimetria realizada pré tratamento fisioterápico no membro
acometido e contralateral.
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4. Grau de dor
Tabela 04: A tabela 04 apresenta os resultados referentes à dor da paciente ao chegar à
clinica e após 13 semanas de tratamento fisioterápico, de acordo com a Escala Analógica
Subjetiva da Dor, onde mostrou que no início a paciente referiu uma dor 10 (máxima) e após uma
dor 0 (sem dor).

Dor pré tratamento fisioterápico

Dor pós tratamento fisioterápico

10

0

Tabela 04: Apresenta a dor referida pelo paciente de acordo com a Escala Analógica Subjetiva da Dor.

DISCUSSÃO

No tratamento não cirúrgico, observa-

conservador da luxação primária de patela.

se não existir padronização, por parte dos

Protocolos

autores, no que se refere ao período e tempo

mobilização imediata sem o uso de brace até

de

a imobilização gessada em extensão por seis

imobilização.

semanas

de

Alguns

utilizam

imobilização,

três

apesar

de

Outros
órteses

utilizam

(talas,

tratamentos

vão

desde

semanas (BITAR et al, 2011).

mencionarem ser favoráveis à mobilização
precoce (HERNANDEZ, 2004).

de

A imobilização em extensão poderia
proporcionar às estruturas mediais, melhor

diversos

tipos de

enfaixamentos

meio para a sua cura. Entretanto, isso ocorre

e

à custa de rigidez que frequentemente

imobilizadores plásticos), não observaram

acompanha a imobilização prolongada. A

diferença significativa no resultado final.

adesão do paciente também pode ser um

Segundo eles, períodos de imobilização de

fator

quatro semanas com exercícios isométricos

conservador (BITAR et al, 2011).

ativos e carga parcial, quando tolerados,

na

Por

decisão

estas

razões,

tratamento

muito

costumam oferecer resultados satisfatórios

imobilização seguido por reabilitação do

(HERNANDEZ, 2004).

joelho com ou sem brace (BITAR et al, 2011).

evidência

em

relação

ao

período

clínicos

decidem

existe

um

um

seguidos de reabilitação de longa duração,

Surpreendentemente,

por

de

curto

de

pouca

Neste estudo, observamos que a

tratamento

utilização de brace, num primeiro momento,
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foi

essencial

estruturas

para

a

lesionadas

cicatrização
no

das

processo

de

luxação de patela.

imobilização.
Alguns

Entretanto, é de extrema importância
a

luxação de patela, assim como o tempo de

mobilização

precoce

do

membro

estudos

apontam

a

imobilização como fator positivo para a
regeneração

das

estruturas

lesionadas,

acometido, para não ter perdas quanto à

entretanto acarreta uma rigidez articular e

diminuição

perda de massa muscular.

de

massa

muscular

e

de

mobilidade articular, assim como exercícios
isométricos.

o quanto antes a mobilização, partindo de

A mobilização ocorreu de maneira
gradual,
isométrico

E outros, acreditam ser melhor iniciar

iniciando
e

com

mobilização

fortalecimento
de

patela,

e

evoluindo para fortalecimento isotônico, com
uso de carga e seguido de exercícios
aeróbicos na bicicleta e corrida na esteira.

exercícios

isométricos

e

evoluindo

gradualmente para exercícios com carga.
Nos dois casos existem relatos de
resultados satisfatórios na reabilitação.
Neste estudo, apesar do tratamento
ter começado tardiamente, observamos que

Após um tratamento de 13 semanas, a

a utilização inicial de brace, seguido de

paciente recebeu alta, com melhora de

mobilização

precoce,

apresentou

satisfatório,

assim

um

edema, Amplitude de movimento completa,

resultado

ausência de dor local e sem claudicação. A

observamos um bom resultado com relação à

perda de massa muscular já instalada antes

diminuição do edema, dor, claudicação e

de procurar a fisioterapia não foi revertida,

aumento de Amplitude de Movimento (ADM).

devido ao curto tempo que foi trabalhado

Não obtivemos bom resultado com relação

exercícios resistidos com esta paciente (3

ao ganho de massa muscular devido ao curto

semanas). Segundo Barbanti, o ganho de

tempo trabalhado com a paciente.

como

massa muscular inicia após 6 a 8 semanas
de fortalecimento.
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O IDOSO E O LAZER: UMA POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO

Claudete Andrade de Oliveira - Uniplac

ABSTRACT

RESUMO
Com o crescente aumento da população

With the increasing elderly population, it is

idosa, fazem-se necessários maiores estudos

necessary

e pesquisas que possibilitem recursos, e

resources that enable and consequently provide

consequentemente

care to this population healthier and specific,

proporcionem

a

esta

to

further

study

and

research

e

aiming to satisfy their basic human needs and

específicos, objetivando a satisfação de suas

thus ensure them a quality life. This study shows

necessidades humanas básicas e assim

us that leisure is rather a form of intervention with

população

cuidados

mais

saudáveis

garantir-lhes uma vida de qualidade. Este
estudo nos mostra que o lazer é sim uma

the elderly. And that play interventions may
provide to the elderly feel integrated into society,
doing activities with pleasure. It is possible

forma de intervenção junto ao idoso. E que

through leisure provide the elderly social life, the

as intervenções lúdicas podem proporcionar

joy of living, to feel active and accepted by

ao idoso o sentir-se integrado a sociedade,

society.

realizando atividades com prazer. É possível

Keyword: leisure, elderly and aging

através do lazer proporcionar ao idoso
convívio social, a alegria de viver, de sentirse ativo e aceito pela sociedade.

Palavra
Chave:
envelhecimento.

lazer,

idoso

e
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INTRODUÇÃO

Isto revela uma extensão do tempo de

O aumento da população idosa no

vida destes indivíduos, e deparando com

Brasil vem ocorrendo de forma acelerada,

esta realidade surge a necessidade de

desde o início da década de 60, quando

buscar formas de melhorar esta fase da vida,

houve a queda da taxa de fecundidade e de

de obtermos um novo olhar sob esta

mortalidade,

da

população que tanto contribuiu. Segundo

expectativa de vida indicando uma alteração

OMS – Organização Mundial de Saúde são

na estrutura etária. Segundo a Organização

considerados idosos as pessoas com mais

Mundial de Saúde (OMS, 1997), nosso país

de 65 anos nos países desenvolvidos, e nos

deverá ter a sexta população idosa do

países em desenvolvimento como o Brasil a

planeta no ano de 2025 com 32 milhões de

terceira idade começa aos 60 anos.

ocorrendo

o

aumento

Enquanto pelo Estatuto do Idoso, foi

pessoas com mais de 60 anos, o que

denominado por idoso os indivíduos com

representará 15% da nossa população.

mais de 60 anos de idade. Mas é difícil
O envelhecimento populacional é hoje,
um proeminente fenômeno mundial. Isso

determinar o início da velhice, ou quando um
indivíduo passa a ser considerado velho.

significa um crescimento mais elevado da

Cronologicamente

segundo

Neri

e

população idosa com relação aos demais

Freire (2000), o início da velhice tem uma

grupos etários. No caso brasileiro, pode ser

idade

exemplificado por aumento da participação

resposta ás mudanças evolutivas comuns a

da população maior de 60 anos no total da

maioria das pessoas dos vários grupos

população nacional de 4% em 1940, para 9%

etários, considerando os fatores biológicos,

em 2000.

históricos e sociais.

Além disso, a proporção da população

estabelecida

pela

sociedade

em

Com o aumento da longevidade é

“mais idosa”, isto é, de 80 anos ou mais,

fundamental

também

a

qualidade de vida, pois de nada adianta viver

composição etária dentro do próprio grupo,

mais, se não viver bem. Este aumento da

ou seja, a população considerada idosa

população brasileira com mais de 60 anos

também está envelhecendo (Camarano et al.,

tem

1997). A expectativa média de vida em 2025

estudiosos

estará próxima de 80 anos para ambos os

mundo.

está

aumentando,

sexos (Guerra, 2002).

alterando

que

despertado
do

tenhamos

grande

uma

interesse

envelhecimento

em

boa

de
todo

Na velhice com a interrupção dos
compromissos, principalmente o profissional
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as pessoas podem com diversas atividades

Para Néri (2005) “O Envelhecimento é

preencher o “tempo ocioso” de forma criativa

o processo de mudanças universais pautado

visando o bem estar. Sendo assim, o lazer

geneticamente para a espécie e para cada

para este grupo de indivíduos tende a

indivíduo, que se traduz em diminuição da

contribuir, com a socialização, autoestima e

plasticidade comportamental, em aumento da

pela

vulnerabilidade, em acumulação de perdas

saúde

física,

mental,

espiritual

e

biopsicossocial.

evolutivas e no aumento da probabilidade de

O envelhecimento ocorre de forma

morte.

progressiva e contínua, e se não morrermos
antes,

por

certo

envelheceremos.

O ritmo, a duração e os efeitos desse

Não

processo comportam diferenças individuais e

podemos evitar esse ciclo, o que podemos é

de grupos etários, dependentes de eventos

tentar

de

amenizar

envelhecimento,

o
pois

impacto
as

do

mudanças

natureza

genético-biológica,

sócio

histórica e psicológica”.

psicossociais que ocorrem nesse processo

Sendo o envelhecimento uma perda

podem influenciar de maneira decisiva o

progressiva da eficiência, há sempre uma

comportamento da pessoa idosa.

necessidade de adequação á nova realidade.

Segundo Cançado e Horta (2002) o

Além disso, não devemos esquecer que cada

processo de envelhecimento na vida dos

idoso é um indivíduo diferente, que precisa

indivíduos permanece, ainda, como um dos

de um programa pessoal de trabalho, de

pontos mais complexos, obscuros e críticos

acordo com suas necessidades.

para a ciência, apesar dos grandes esforços

Devemos levar em conta seu passado,

que vêm sendo feitos, especialmente desde

sua bagagem, suas perdas, assim como seu

a segunda metade do século XX.

presente, suas possibilidades, seus ganhos,

Sendo

inevitável,

seu respaldo psicossocial e econômico. Só

silencioso no início, mas progressivo e

assim estaremos trabalhando para que esse

inexorável, não se descobriu, no total desde

idoso seja uma pessoa mais saudável, capaz

o presente momento como ele se desenvolve

de usar todas as suas potencialidades e ter

e evolui nos diferentes órgãos, tecidos e

uma vida mais feliz (Zimerman, 2000).

células

do

esse

processo

organismo

como

um

todo.

Com o envelhecimento, o homem

Especialmente, quais os mecanismos que o

perde suas funções sociais, por escolha

desencadeiam ou que possam retardá-lo, já

pessoal devido as suas limitações físicas, ou

que o processo não ocorre da mesma forma

por

em todos os indivíduos.

limitações impostas pelo envelhecimento,

pressão

da

sociedade.

Junto

ás
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vem paralelo á aposentadoria, que dificulta

idoso, contribui muitas vezes para que o

financeiramente,

mesmo tenha autoconceito negativo.

psicologicamente

e

socialmente a estrutura do idoso.

Essa descriminação social faz com

Muitos idosos chegam a associar

que o idoso tenha uma atitude passiva que

velhice, doença e fraqueza, e que tanto vigor

pode levá-lo ao isolamento, ficando sujeito a

físico como a saúde jamais estará a sua

um quadro depressivo.

disposição.

É comum que o idoso fique com crise

A restrição dos papeis sociais, o

de identidade, entrando em conflito com seus

distanciamento social, a perda de autonomia,

semelhantes e consigo mesmo. Essa crise

da independência e do poder deixam o idoso

pode refletir na sua autonomia, na sua

ainda mais debilitado frente ás fragilidades

liberdade e no seu convívio social, afetando

desse processo.

seu relacionamento interpessoal e vínculos

O equilíbrio psicológico também se

afetivos.

torna mais difícil na velhice, pois a sua vasta

Notável se torna a importância de

experiência de vida, pode acentuar as

ações educativas, pois perante o coletivo e

diferenças individuais e ocorrer o isolamento

dividindo com o mesmo suas angustias, ele

social e com ele a diminuição da motivação,

estará frente de uma realidade que deixará

o desinteresse, podendo ocasionar a esses

de ser apenas sua e verá que não é o único

indivíduos

que possui conflitos, insegurança, crises.

um

quadro

de

ansiedade,

depressão, insônia, dentre outros.

Essa vivência o ajudará a ter novas

Surgem também as dificuldades, as

atitudes

diante

do

envelhecimento,

da

limitações e aceitação dessa nova fase da

velhice, e da vida, possibilitando o seu

vida.

adaptar-se

reencontro, sua reestrutura, consigo próprio.

adequadamente a terceira idade é um

As vivências lúdicas podem contribuir de

processo

biológico.

modo significativo na compreensão do novo

Envelhecer envolve continuidade e mudança

mundo social, possibilitando a intervenção

nos valores, comportamentos, oportunidades,

socioeducativa, por suas práticas estarem

experiências

presentes no contexto do lazer, espaço apto

Envelhecer

tanto

e

social

é

quanto

interesses

(Lazer

numa

sociedade globalizada SESC, 2000).
Em nossa sociedade ficar velho é ficar

para mudanças de condutas, valores e de
atitudes.

inútil, a velhice é vista com decrepitude e na

As atividades de lazer vão além do

maioria das vezes associada á própria morte.

divertimento, do descanso, possibilitando o

Essa visão geral que a sociedade faz do

desenvolvimento pessoal e social. O lazer
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traz

benefícios

envelhecimento

aos

três

biológico,

níveis

psicológico

de

pelas tensões das obrigações cotidianas. B)

e

recreação, divertimento e entretenimento,

social.

como a função que tem um caráter de
A vivência dessas atividades de lazer

reparador do tédio. Ex.: a monotonia das

possibilitará a movimentação do corpo, da

tarefas parceladas que leva á busca de uma

imaginação, do raciocínio, habilidade manual

compensação e de fuga por meio de

e o relacionamento social.

divertimento e evasão para um mundo

O lazer apresenta um conjunto de

diferente e mesmo diverso do enfrentado

atividades, para diversas faixas etárias e

todos os dias. C) desenvolvimento pessoal,

para vários interesses, baseando-se no

que segundo o autor, “é a função que permite

princípio de interesse cultural de cada

uma participação social maior e mais livre, a

atividade,

ser

prática de uma cultura desinteressada do

classificados segundo Marcellino (2000) em

corpo, da sensibilidade e da razão. Para

interesses

físicos,

Barcellos (2003) o lazer é entendido como

Segundo

acultura-compreendida no seu sentido mais

Marcellino (2003) o conceito mais aceito e

amplo vivenciado (praticada ou fruída) no

trabalhado no Brasil para dar conta da

“tempo disponível”. É fundamental, como

especificidade do lazer é do sociólogo

traço definidor, o caráter “desinteressado”

francês Joffre Dumazedier, que o caracteriza

dessa vivência.

artísticos,

os

conteúdos

manuais,
turísticos

podem

intelectuais,
e

sociais.

como: (...) Um conjunto de ocupações as

Não

se

busca,

pelo

menos

quais o indivíduo pode entregar-se de livre

basicamente, outra recompensa além da

vontade, seja para repousar, seja para

satisfação

divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda

Requixas Apud Marcellino (2002) define lazer

para

ou

como “... "Ocupação não obrigatória de livre

formação desinteressada, sua participação

escolha do indivíduo que a vivi, e cujos

social voluntária ou sua livre capacidade

valores propiciam condições de recuperação

criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se

psicossomática

das obrigações profissionais, familiares, e

pessoal e social”. Já para Ethel, apud

sociais

por

Marcellino (2002) o lazer é o “espaço de

Papaléo Netto (2002) distingue no lazer três

tempo não comprometido, do qual podemos

funções principais: a) descanso, como função

dispor livremente, porque já cumprimos

segundo a qual o lazer é um reparador dos

nossas obrigações de trabalho e de vida”,

desgastes físicos e mentais provocados

destacando como funções de lazer para o

desenvolver

(1973).

sua

informação

Dumazedier

citado

provocada

e

de

pela

situação.

desenvolvimento
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homem

contemporâneo,

a

dividida em classes sociais, o lazer ocorre de

diversão e o desenvolvimento pessoal. Para

diversas maneiras e tem relação com a

Bruhns

economia, política e cultura.

(1997),

apud

o

repouso,

Mazo,

Lopes

e

Benedetti (2004) algumas teorias concebem

O

lazer

tem

apresentado

muitas

o lazer como não prioritário das camadas

discussões, devido sua complexidade e

podres da população, sob o argumento de

amplitude. Por outro lado, temos a certeza de

estas

necessidades

que, enquanto praticamos atividades de lazer

básicas de saúde, alimentação e habitação.

que nos beneficiam prazer, nosso cérebro

Nessa concepção, o lazer não é considerado

libera

como uma necessidade humana e sim

proporcionam a sensação de bem estar.

privilégio de classes sociais.

Fazendo com que sejamos levados pela

não

suprirem

Outras

suas

teorias,

com

visão

endorfinas,

emoção

do

substâncias

momento

e

que

realizando

nos

as

funcionalista, consideram o lazer como o

atividades com muita satisfação. Através das

tempo de recuperação da força de trabalho

atividades de lazer estaremos intervindo na

ou compensação.

prevenção e na promoção de saúde dos

O tempo de trabalho, e de não

idosos, como enfatiza o artigo IV da carta do

trabalho atende ás necessidades do sistema

lazer,

elaborada

no

II

Congresso

e não se preocupam com as necessidades

Internacional da Fundação Van Clé, em

humanas que vão além de uma máquina que

1979, enfatiza a importância de se ter hábitos

precisa de reparos e manutenção, pois a vida

de praticar atividade de lazer na infância,

social é um todo, em que as dimensões se

adolescência, juventude e maturidade, como

relacionam. Para a mesma autora há duas

condicionante na terceira idade.

linhas de pensamento sobre o lazer: atitude

“Os interesse nascidos na infância

de vida que é o estilo de vida independente

formarão a base para os lazeres ao logo da

de um tempo determinado, e tempo que é o

vida“ (Palma et al., apud Mazo, Lopes e

tempo

Benedetti).

livre,

disponível

e

liberado

das

obrigações.

das

se

faz

necessário

fomentar a população idosa a conhecer e

O conceito de lazer é muito pessoal e
depende

Portanto

ideias

de

homem,

vivenciar estes conteúdos do lazer e optar

de

pelas alternativas que o lazer oferece.

sociedade, de trabalho e de “tempo livre” de

Conforme os valores socioculturais de um

cada indivíduo. Depende também da história

determinado grupo de idosos, em uma

de cada ser humano, visto que cada ser é

determinada época, é que se podem oferecer

único. Numa sociedade como a nossa

atividades de lazer. Devemos investigar
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primeiramente a história deste grupo, saber o

tenham o mínimo de dignidade e uma melhor

que lhes faz bem para assim proporcionar

qualidade de vida.

condições que permitem uma boa qualidade

Uma política de lazer que considere as

de vida. Porque o que faz bem em um grupo

necessidades dessa faixa etária, uma vez

não fará bem em outro e somente através

que com a aposentadoria eles possuem

desta

maior tempo livre, e que esse tempo seja

compreensão

do

envelhecimento

destes indivíduos é que se podem ter

melhor

alternativas de intervenção. Equilíbrio entre

isolamento, a depressão, a solidão e a

limites e potencialidades.

sensação de inutilidade. Pois através das

Segundo

Néri

(2003),

o

aproveitado,

evitando

assim,

o

atividades de lazer, é possível fazer com que

envelhecimento “esta relacionado à boa

o

qualidade de toda uma vida, o que depende

descobertas, aberto a novos conhecimentos.

dos

pelo

Lorda (1998) sugere alguns objetivos para o

indivíduo desde a gestação, de sua herança

lazer do idoso: ampliar o aspecto de

genética e dos fatores socioculturais”. Sendo

atividades lúdicas para sua integralização no

assim, cada um envelhece no seu tempo e

emprego do tempo livre; desenvolver suas

de uma forma única.

capacidades de ação e adaptação a novas

acontecimentos

vivenciados

As pessoas com a mesma idade, não

idoso

se

respostas

sinta

vivo

motrizes;

para

outras

incrementar

a

tem as mesmas dificuldades ou sofrem dos

capacidade de comunicação a partir do

mesmos problemas de saúde, fazendo-nos

intercâmbio de vivências e interesses com

concluir que as necessidades também não

seus semelhantes de geração e fomentar a

são as mesmas e que se deve levar em

atividade de integração entre gerações e, por

consideração a situação econômica, social e

último, a criatividade. Papaléo Netto (2002)

cultural destes indivíduos. A atividade de

enfatiza que a terceira idade é uma época

lazer vem para suprir a necessidade de

que pode ser caracterizada como um período

participação do público idoso.

de aproveitamento para realização pessoal

Proporcionado

à

integração,

a

de investimento em si próprio.

socialização, a participação, sensação de

Uma das grandes vantagens é o

bem-estar, prazer, elevando a autoestima,

tempo

fundamental

tornando

a

qualquer

ser

humano,

livre

que

possível

as
a

pessoas

dispõem,

participação

em

principalmente nesta etapa da vida. Há muito

atividades antes quase impossíveis. E que o

a ser feito pelos nossos idosos, para que

lazer

vem

se

constituindo

no

mais
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diversificado e mais extenso conjunto de

aproximam o idoso da sociedade, da família

atividades para essa faixa etária.

e até modificam o modo como ele próprio se
percebe. Sua participação nessas ações

OBJETIVO GERAL

lúdicas ajuda a criar oportunidades para a
sua inserção nos meios de convivência dos

Propiciar aos idosos à integração, a

quais faz parte.

socialização, a participação, sensação de

O

idoso,

muitas

capacidades

fundamental

despercebidas pelos outros, e que já não dá

qualquer

ser

humano,

principalmente nesta etapa da vida.

expectativas

cujas,

bem-estar, prazer, elevando a autoestima,
a

e

vezes,

passam

créditos as suas próprias potencialidades e
existência, tem a chance de renovar-se ao se

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

perceber como ser sociável, apto á troca de
vivências, culturas e aprendizagem.

- Promover melhora na qualidade de vida dos

Segundo Dumazedier (1973), fazendo

idosos;

um

- Favorecer a socialização e integração dos

praticadas pelas pessoas, observa-se que

idosos com a sociedade;

elas recobrem o conjunto das atividades

- Facilitar a aceitação do processo do

culturais do lazer, classificadas em cinco

envelhecimento contínuo e inevitável;

grandes categorias, estabelecidas segundo

- Favorecer a manutenção da capacidade

os critérios de necessidade de realização do

funcional dos idosos através das atividades;

corpo e do espírito dos indivíduos, que

-

seriam:

Favorecer

a

estimulação

corporal,

melhorando o desempenho das atividades

inventário

das

físicos,

atividades

manuais,

de

lazer

artísticos,

intelectuais e sociais.

rotineiras do idoso.

No aspecto relativo à velhice são
poucos os estudos que interligam os temas.

METODOLOGIA
Será realizado através de atividades
recreativas, com intuito de proporcionar

RESULTADOS

alegria e bem estar ao idoso, além de
oportunizar o convívio social, a troca de

Acredita-se que com as atividades que

afinidades e experiências com o grupo. Para

serão desenvolvidas neste projeto, facilitará o

Brandão (2005), as atividades recreativas

convívio dos idosos, fornecerá oportunidade
de

novos

conhecimentos,

novas
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experiências.

Estimulará

os

idosos

a

vivenciarem o lazer, fazer com que mudem

bem sucedido, acrescentando vida aos anos
e não apenas anos á vida. Segundo

suas rotinas, que tenham contato com outros
sujeitos, de interesses semelhantes ou não.

CONCLUSÃO

Segundo Dumazedier (1994) observa-

Formular políticas públicas de lazer

se que as atividades que predomina no

voltadas para suprir as necessidades da

tempo livre da maioria dos idosos, são quase

popu8lação idosa é essencial, pois auxiliam

sempre as mesmas que as que foram

os mesmos na adaptação das mudanças

praticadas no tempo livre durante a vida

sociais ocorridas na velhice. Através de um

ativa.

programa bem estruturado será possível

Elas

continuam,

com

um

ligeiro

aumento na sua duração e frequência, mas

manter

sofrendo adaptações. São atividades que se

psicológicas, sociais e biológicas.

tornam

um

modo

de

resistência

ao

envelhecimento.

ou

melhorar

suas

funções

Com suas funções em equilíbrio, ele
estará mais bem preparado para enfrentar as

As atividades irão contribuir para

mudanças

ocorridas

no

processo

do

manter a capacidade funcional dos mesmos,

envelhecimento. O lazer inclui o principal

possibilitando melhorar as condições da

elemento de que necessitam a “qualidade de

qualidade de vida dos idosos, quer em

vida”, sendo capaz de transformá-los, senão

termos sociais, psicológicos e funcionais. De

para sempre, mas para o bem estar do

acordo com Marcellino (2008) o lazer deve

momento. Ajuda no social, possibilitando o

ser levado em conta, por ter um duplo

contato com os amigos sendo capaz de

aspecto

de

formar novas amizades. É uma forma de

desenvolvimento pessoal e social, além do

distração, os dias podem passar a ter outro

descanso e divertimento, de forma que se

sabor. Com o lazer estarão mais ativos

tenham mais ações em relação ás políticas

cognitivamente.

educativo,

como

forma

de lazer, ou seja, tentar observar as relações

Devemos esclarecer aos idosos a

entre este e a educação, saúde, e a

importância

promoção social.

benefícios

Proporcionar

e

as

lazer,

mostrando

diferentes

formas

seus
de

sociais

vivenciá-lo, dando-lhes novas alternativas,

perdas

fazendo-os sair de sua rotina. E também

cognitivas através dos exercícios físicos e de

procurar apoio junto ás políticas públicas

raciocínio, para alcançar um envelhecimento

para que se preocupem mais com essa

significativas,

interações

do

compensando

das
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população, criando e incentivando projetos e
programas

de

lazer,

com

profissionais
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RESUMO
Introdução: A obesidade caracteriza-se pelo excesso de
gordura corpórea, que pode ser desencadeada por erros no

ABSTRACT

metabolismo e na utilização dos nutrientes ou por balanço energético

Introduction: Obesity is characterized by excess body fat, which can be

positivo, que ocorre quando o valor calórico ingerido é superior ao

triggered by errors in metabolism and utilization of nutrients or positive

gasto, promovendo aumento dos estoques de energia e peso corporal

energy balance that occurs when caloric intake is greater than

(WHO – World Health Organization, 1997). De fato, os benefícios

expenditure, promoting increased energy stocks and body weight

cardiovasculares e autonômicos após o exercício físico agudo e crônico

(WHO - World Health Organization, 1997). In fact, cardiovascular and

têm levado muitos pesquisadores a sugerir o treinamento físico como

autonomic benefit after acute and chronic exercise have led many

uma conduta não-farmacológica importante no tratamento de diferentes

researchers to suggest physical training as an important non-

patologias como o diabetes mellitus, a hipertensão arterial e a

pharmacological behavior in the treatment of different pathologies such

insuficiência cardíaca (LA ROVERE et al., 2002). Objetivos: Avaliar os

as diabetes mellitus, hypertension and heart failure (LA ROVERE et al.

indicadores bioquímicos em ratos da raça wistar após um mês de

2002). Objectives: To evaluate the biochemical indicators in rats of the

treinamento aeróbico, induzidos por Glutamato Monossódico- MSG,

Wistar after a month aerobic training induced by glutamate MSG

bem

natação.

Monossódico- as well as the influence of physical training by swimming.

Metodologia: Serão utilizados 52 ratos (Ratos Novérgicus) da raça

Methods: 52 rats (Rattus rats) Wistar will be used. At 60 days, the mice

Wistar. Será feita uma divisão de quatro grupos. Aos 60 dias, os ratos

receive saline or MSG in the neonatal period will be divided into two (2)

que receberão MSG ou salina no período neonatal serão divididos em

groups for the physical training. The training protocol consists of 20

dois (2) grupos destinados ao treinamento físico. O protocolo de

sessions (4 weeks) an hour swimming daily, five days a week,

treinamento consta de 20 sessões (4 semanas) de uma hora de

according to MARTINS-Penda and colleagues (2005). This work will be

natação diária, durante cinco dias por semana, de acordo com

performed at the Laboratory of Biochemistry and hemoparasites

MARTINS-PINGE e colaboradores (2005). Este trabalho será realizado

Vectors, supervised by Prof. Dr. Luiz Claudio Miletti the State University

no

Vetores,

of Santa Catarina (Udesc) and all experiments were approved by the

supervisionado pelo Prof. Dr. Luiz Claudio Miletti na Universidade

Ethics Committee on Animal Experimentation of the University (CETEA,

Estadual de Santa Catarina (Udesc) e todos os experimentos foram

Case No. 1.68.13). Survey Question: The model of obesity in mice

aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da

induced by monosodium glutamate, can result in ischemic heart

Universidade (CETEA, processo nº 1.68.13). Pergunta de Pesquisa:

disease? And that aerobic training has efficacy in this disease?

O

como

a

Laboratório

modelo

de

influência

de

do

treinamento

Bioquímica

obesidade

em

de

ratos

físico

pela

Hemoparasitas

induzidos

por

e

glutamato

monossódico, pode resultar em uma cardiopatia isquêmica? E que
eficácia tem o treinamento aeróbico nesta doença?
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INTRODUÇÃO

De forma geral, o exercício físico
caracteriza-se por uma atividade que aumenta
significativamente a demanda energética,
fazendo com que haja alterações agudas e
crônicas tanto no metabolismo celular quanto

As doenças do aparelho circulatório
constituem
a
principal
causa
de
morbimortalidade em todo o país, sendo que
em 2007 foram 1.157.509 internações por
doenças do aparelho circulatório, gerando um
custo de R$ 1.468.441.279,46 para os cofres
públicos. No estado de São Paulo, em 2005,

De fato, os benefícios cardiovasculares

32,3% dos óbitos foram decorrentes de
doenças do aparelho circulatório, sendo que
as taxas específicas para doença isquêmica
do coração, doença cerebrovascular e demais

e autonômicos após o exercício físico agudo e
crônico têm levado muitos pesquisadores a
sugerir o treinamento físico como uma conduta
não-farmacológica importante no tratamento
de diferentes patologias como o diabetes

doenças do aparelho circulatório foram 60,42,
49,35 e 67,25 por 100.000 habitantes,
respectivamente1. No ano de 2007, os dados
para o mesmo estado mostraram 263.284
internações por doenças do aparelho

mellitus, a hipertensão arterial e a insuficiência
cardíaca (LA ROVERE et al., 2002).

circulatório, significando um custo de R$
405.387.635,94
(Revista
Brasileira
de
Epidemiologia).

O treino aeróbico é um fator importante pra
diminuição de aterosclerose, e um dos
principais estabilizadores de uma maior
qualidade de vida, e saída de uma vida
sedentária, retardando os fatores de risco já

Conforme apontado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), as doenças
cardiovasculares são as principais causas de
óbito no mundo, gerando, aproximadamente,

implantados nos pacientes com a disposição
de cardiopatias.

16,7 milhões de mortes por ano, o que
corresponde a 29,2% de todos os óbitos (WHO
& ISI, 2007).

Sabe-se que a inatividade física acelera
a gravidade da doença, enquanto o exercício
físico melhora muitos sintomas observados,
além de diminuir a morbidade-mortalidade e
possuir uma ótima relação custo-efetividade,
podendo um programa de reabilitação

Pode se observar o alto custo
farmacológico para o tratamento das
cardiopatias, este trabalho vem sendo
executado, para proporcionar ao Sistema
Único de Saúde e convênios, uma diminuição

cardíaca ter um custo-efetividade anual 15
vezes melhor que o implante de um
cardiodesfibrilador. (MOREIRA, Paula Barbosa
Baptista; 2008).

de gastos farmacológicos, possibilitando os
pacientes cardiopatas a uma série de
exercícios que vise sua melhora sem uso de
agentes farmacológicos.

no controle neuroendócrino (FORJAZ et al.,
1998).
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O custo médio anual do manejo das
alterações cardiovasculares foram elevados,
sendo o tratamento farmacológico o principal
determinante dos custos públicos. Essas
estimativas
podem
subsidiar
análises
econômicas nesta área, sendo úteis para
nortear políticas de saúde pública.

PROBLEMÁTICA DE PESQUISA

A obesidade é considerada uma
epidemia mundial independentemente de
condições econômicas e sociais, sendo um
importante fator de risco para uma série de
doenças crônicas, como diabetes, doenças
cardiovasculares e câncer (CUNHA et al.,
2010).
A Organização Mundial de Saúde
(OMS) estima que 10% da população mundial
de indivíduos adultos está obesa, e em alguns
países do ocidente a porcentagem de obesos
é ainda maior (25% ou mais) (OGDEN et al.,
2006).
No Brasil, de acordo com dados da
Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição
(PNSN), o excesso de peso está presente em
27 milhões de indivíduos. Desses, 6,8 milhões
são classificados como obesos. Esta não é
uma doença restrita aos adultos, já que pelo
menos 20 milhões de crianças até os cinco
anos de idade estão com sobrepeso.
A
obesidade
caracteriza-se
pelo
excesso de gordura corpórea, que pode ser
desencadeada por erros no metabolismo e na
utilização dos nutrientes ou por balanço
energético positivo, que ocorre quando o valor

calórico ingerido é superior ao gasto,
promovendo aumento dos estoques de energia
e peso corporal (WHO – World Health
Organization, 1997).
Sendo assim, o projeto tem por principal
objetivo avaliar os indicadores bioquímicos em
ratos da raça wistar após um mês de
treinamento aeróbico, induzidos por Glutamato
Monossódico- MSG, bem como a influência do
treinamento físico pela natação e a incidencia
de isquemia do miocardio pelo modelo de
obesidade.

QUESTÕES DE PESQUISA OU HIPÓTESES

Embora as consequências metabólicas,
bioquímicas e mesmo moleculares da
administração
de
MSG-Glutamato
Monossódico, em ratos Wistar durante o
período neonatal já tenham sido estudados,
pouco se sabe sobre os efeitos deste modelo
de obesidade neuroendócrina sobre o sistema
cardiovascular, especialmente no que se
refere ao controle da circulação sistêmica e da
função cardíaca. Trabalho recente realizado
com ratos tratados neonatalmente com MSG
(VOLTERA et al., 2008), mostrou que esse
modelo de obesidade apresenta hipertensão e
taquicardia, todavia as medidas eram
realizadas em animais anestesiados, que
conhecidamente podem ter seus níveis
pressóricos alterados, em decorrência do uso
da anestesia. Dados do nosso laboratório
demonstraram que ratos Wistar tratados com
MSG durante o período neonatal apresentam
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hipertensão arterial na idade adulta, sendo que
os
parâmetros
cardiovasculares
foram
coletados de forma direta em animais
acordados (CUNHA et al., 2010).
O modelo de obesidade em ratos
induzidos por glutamato monossódico, pode
resultar em uma cardiopatia isquêmica? E que
eficácia tem o treinamento aeróbico nesta
doença?

METODOLOGIA
ANIMAIS
Ratos Wistar receberão durante os
cinco (5) primeiros dias de vida injeções
diárias intradérmicas, na região cervical, de
glutamato monossódico na dose de 4 mg/g de
peso do animal.
A obesidade será avaliada aos 90 dias
de vida pelo cálculo do Índice de Lee [peso
corporal (g) 1/3 / comprimento nasoanal (cm) x
(100)] e peso das gorduras retroperitonial e
perigonadal.
Serão utilizados 52 ratos (Ratos
Novérgicus) da raça Wistar. Será feita uma
divisão de quatro grupos: o primeiro grupo
será composto por ratos do grupo controle,
sem patologias e sem treino aeróbico
denominado grupo “A”; o segundo grupo será
formado por ratos cardiopatas induzido por
glutamato monossódico, receberam durante os
cinco (5) primeiros dias de vida injeções
diárias intradérmicas, na região cervical, esses

ratos não realizarão treinamento aeróbico,
denominado grupo B; o terceiro grupo será
formado por ratos cardiopatas praticante de
treinamento aeróbico, grupo C. O quarto grupo
será formado por ratos sem patologias, mas
que pratique o treinamento aeróbico.
Os

quatro

grupos de

ratos

serão

submetidos à mesma dieta alimentar por ração
e água “ad libitum”. O treinamento aeróbico
será realizado em ambiente aquático durante
um mês, 3 vezes por semana durante 30
minutos sem carga estimulando o aumento da
frequência cardíaca e do consumo de oxigênio
pelos diversos tecidos do corpo.

SACRIFÍCIO DOS ANIMAIS

Barbitúricos é o método de eutanásia
mais indicado para mamíferos em geral. Na
impossibilidade de uso intravenoso, pode-se
administrar por via intraperitoneal, desde que a
solução seja misturada com lidocaína (10
mg/mL) ou outro anestésico local (Conselho
Nacional De Controle De Experimentação
Animal- CONCEA).
Dentre os barbitúricos, o pentobarbital
possui a vantagem de apresentar maior
duração de ação que o tiopental e,
portanto, menor probabilidade de reversão do
efeito. (Conselho Nacional De Controle De
Experimentação Animal- CONCEA)
Será utilizado Pentobarbital 50 mg/kg
(Barbitúrico) via intraperitoneal juntamente

98

Volume 01 - ano 2014 - ISSN 2358-0771

com lidocaína (10 mg/mL) para que o método
de eutanásia tenha um melhor resultado.
Após um mês de treinamento aeróbico, os
quatro grupos serão sacrificados por
decapitação, após o processo de eutanásia.
Um método menos traumático para o animal,
requerendo anestesia. Requer uma guilhotina

glutamato monossódico na dose de 4 mg/g de
peso do animal. Para simular o mesmo
estresse químico e de manipulação, aplicou-se
solução salina equimolar nos animais do grupo
controle, durante os cinco (5) primeiros dias de
vida.
A Obesidade será avaliada aos 90 dias

específica para pequenos animais. Deve ser
feito com bastante higiene, lavando o material
após a morte de cada animal, longe da

de vida pelo cálculo do Índice de Lee [peso
corporal (g) 1/3 / comprimento nasoanal (cm) x
(100)] e peso das gorduras retroperitonial e

presença de outros animais, visto que foi
observado que se existem outros animais na
mesma sala da decapitação, nestes há
aumento significativo de corticosterona e
prolactina, denotando estresse extremo.

perigonadal.

PROTOCOLO
AERÓBICO

DE

TREINAMENTO

(BARROS, et al; 2009)
A coleta de sangue será realizada
através da decapitação dos animais. O sangue
será
acondicionado
em
tubo
com
anticoagulante
(heparina
sódica),
homogeneizado e mantido à temperatura
ambiente.

Aos 60 dias, os ratos que receberão
MSG ou salina no período neonatal serão
divididos em dois (2) grupos destinados ao
treinamento físico. O protocolo de treinamento
consta de 20 sessões (4 semanas) de uma
hora de natação diária, durante cinco dias por
semana, de acordo com MARTINS-PINGE e

O sangue será enviado até o laboratório
escola de biomedicina da Universidade do
Planalto Catarinense para a análise, sob
supervisão da professora Sandra Regina
Mello. Após isso, as devidas comparações
entre os quatro grupos propostos.

colaboradores (2005).

INDUÇÃO À CARDIOPATIA

Na primeira semana de adaptação ao
treinamento, haverá um aumento gradual do
período de natação iniciando com 15 minutos
no primeiro dia, seguido de 30 minutos no
segundo dia, 45 no terceiro dia e 60 minutos a
partir do quarto dia. Durante o período de
treinamento, os grupos sedentários terão seus
pesos avaliados paralelamente aos animais
submetidos ao treinamento físico.

Ratos Wistar receberão durante os
cinco (5) primeiros dias de vida injeções
diárias intradérmicas, na região cervical, de

O treinamento aeróbico será realizado
em ambiente aquático durante um mês, 3
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vezes por semana com duração gradual sem
carga estimulando o aumento da frequência
cardíaca e do consumo de oxigênio pelos
diversos tecidos do corpo.

GraphPad Instat® para demonstrar os dados
em gráficos. Para comparação dos resultados
utilizou-se o teste “T” students pareado e o
nível de significância adotado para todas as
comparações foi de p<0,05.

AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA
NATUREZA E TIPO DA PESQUISA
Para avaliar a isquemia do miocárdio
será utilizado os biomarcadores: Mioglobina,
CK-MB e Troponina, utilizando a metodologia
conforme o fornecedor BioClin.

COMITÊ DE ÉTICA EM EXPERIMENTAÇÃO
ANIMAL

Este trabalho será realizado no
Laboratório de Bioquímica de Hemoparasitas e
Vetores, supervisionado pelo Prof. Dr. Luiz
Claudio Miletti na Universidade Estadual de
Santa Catarina (Udesc) e todos os
experimentos foram aprovados pelo Comitê de
Ética
em
Experimentação
Animal da
Universidade (CETEA, processo nº 1.68.13).

ANÁLISE ESTATISTICA

Os dados serão avaliados através do
programa Statistica Prism 5.0. Análise
descritiva (média ± desvio padrão) foram
utilizadas do programa para obtenção de
médias dos resultados dos ratos e o programa

A pesquisa desenvolvida tratou-se de
uma pesquisa Experimental, segundo Thomas
& Nelson (1996), quando investigadores
procuram aumentar a validade externa e
ecológica, o controle cuidadoso e completo de
um delineamento verdadeiro torna-se bastante
difícil senão impossível. O propósito do
investigador na realização de pesquisa
experimental
é
tentar
preparar
um
delineamento para o ambiente mais próximo
do mundo real enquanto procura controlar, da
melhor forma possível, alguns condicionantes
que afetam a validade interna.
Para análise do grau de melhora nos
resultados dos exames, foi utilizada a pesquisa
de variável quantitativa longitudinal, que
segundo Fachin (2001), qualquer quantidade
ou característica que pode possuir diferentes
valores numéricos. “É determinada em relação
aos dados ou proporção numérica (...) a
atribuição numérica não deve ser ao acaso,
porque a variação de uma propriedade não é
quantificada cientificamente”. Na pesquisa do
tipo quantitativa, os resultados foram
analisados e classificados em estatística pelo
método de porcentagem e gráficos.
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A pesquisa delineada neste estudo se
caracteriza ainda como uma pesquisa
descritiva, uma vez que o interesse maior está
no levantamento de dados, fazendo-se uso,
mais
especificamente,
de
pesquisa
documental.
De acordo com Minayo (2000), nas
pesquisas descritivas os fatos são observados,
registrados,
analisados,
classificados e
interpretados,
sem
interferência
do
pesquisador.

RESULTADOS ESPERADOS

O presente estudo espera coletar
dados, questionando se a indução por
glutamato monossódico em ratos neonatais
pode causar uma isquemia miocárdica, visto
que o modelo de indução já confirmou
resultados para hipertensão arterial e
obesidade, sendo esses dois os principais
fatores de risco para cardiopatia isquêmica.
E salientar a importância do treinamento
aeróbico para alterações cardiovasculares,
consequentemente uma melhora na qualidade
de vida dos pacientes e uma redução nos
gastos públicos com agente farmacológicos.
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Resumo
Isquemia é uma desordem associada ao decréscimo

Abstract

de suporte sanguíneo aos órgãos e tecidos e ao

Ischemia is a disorder associated with decreased

estresse oxidativo, o que leva ao questionamento de

blood supply to organs or tissues and with oxidative

uma possível regulação da biogênese mitocondrial

stress, which raises the question of a possible

pelo estado redox celular. A proposta do estudo foi o

regulation of mitochondrial biogenesis by the cellular

de determinar se a suplementação com o antioxidante

redox state. The purpose of this study was to

N-acetilcisteína (NAC) atenua estas condições. Foi

determine

utilizado um modelo animal de eletrocoagulação de

attenuates these conditions. It was used double

ambas as artérias femoral e ilíaca para indução de

electrocoagulation of both femoral artery and iliac

isquemia crônica de membro, que resultou em

artery to induce chronic critical limb ischemia that

aumento significativo da atividade enzimática de

caused a significant increase in MPO activity, MDA,

mieloperoxidase (MPO), dos níveis de malondialdeído

NOx,

(MDA) como marcador de peroxidação lipídica, níveis

Supplementation with NAC was able to attenuate

de nitrito e nitrato (NOx), interleucina 6 (IL-6), níveis

inflammatory, energetic metabolism and oxidative

de fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) e

stress parameters under these conditions.

conteúdo de fator indutor de hipóxia α (HIF-1α). A

Keywords: limb ischemia; N-acetylcysteine (NAC);

suplementação

oxidative-nitrosative

do

NAC

foi

capaz

de

atenuar

IL-6,

whether

VEGF

supplementation

levels

and

with

HIF-1α

NAC

content.

stress

parâmetros de inflamação, metabolismo energético e
estresse oxidativo.
Palavras-chave: Isquemia de membro; Nacetilcisteína (NAC); estresse oxidativonitrosativo.
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angiogênicos (Isner, 2000; Pugh e Ratcliffe,
2003; Semenza, 2003). HIFs são fatores de

N-acetilcisteína (NAC) é amplamente

transcrição que promovem a adaptação à

utilizada em uma variedade de doenças e

hipóxia por meio de regulamentação de mais

apresenta um perfil de segurança elevado.

de 150 genes envolvidos na angiogênese, no

NAC é prontamente hidrolisado a cisteína,

metabolismo,

um precursor de glutationa (GSH), e pode

celulares (Carmeliet, 2005). A adaptação

atuar diretamente como um scavenger de

mitocondrial à isquemia inclui modificações

radicais livres, atuando, assim, como um

na composição das proteínas envolvidas na

antioxidante potente (Aruoma et al., 1989;

cadeia transportadora de elétrons (CTE)

Jones et al., 2003). O dano oxidativo é

(Sakai et al., 2013), aumento da atividade da

descrito durante a isquemia crônica, tanto em

CTE e conteúdo e aumento do consumo de

modelos animais quanto em seres humanos

oxigênio (Assayag et al., 2012).

proliferação

e

migração

(Judge e Dodd, 2003; Dopheide et al., 2013).

Além dos HIFs, fator de crescimento

O aumento da atividade da xantina oxidase,

vascular endotelial (VEGF) tem um papel

neutrófilos ativados e disfunção mitocondrial

crítico na angiogênese (Hamada et al., 2011).

são a principal fonte de espécies oxidativas

Ligadura da artéria femoral também induz

em isquemia crônica (Judge e Dodd, 2004;

outra resposta vascular conhecida como

Pipinos et al., 2006).

arteriogênese. Arteriogênese é definido como

A diminuição dos níveis de oxigênio

o processo de maturação da artéria ou o

nos tecidos é seguida por várias respostas

crescimento de novo de condutos colaterais

adaptativas, que incluem a otimização da

(Helisch e Schaper, 2003). Além disso, esses

utilização de oxigênio pelas mitocôndrias e a

vasos sofrem remodelação e crescimento em

geração de novos vasos sanguíneos para

vasos

aumentar a perfusão sanguínea tecidual

estabelecendo assim um circuito colateral

(Mesquita et al., 2010). Enquanto que a

(Heil et al., 2006). O VEGF é uma dos mais

primeira resposta é mediada principalmente

importantes

por fatores indutores de hipóxia (HIFs), o

envolvidos

segundo é impulsionado pela regulação de

durante e depois da isquemia (Kinnaird et al.,

uma variedade de fatores de crescimento

2004; Ferrara e Kerbel, 2005).

de

condutância

fatores
na

terapia

em

paralelo,

pró-angiogênicos
da

angiogênese,
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Apesar disso, pouco se sabe sobre as
adaptações

do

membro

após

isquemia

Procedimento

de

isquemia

crônica

de

membro

crônica em um modelo animal e como essas

Os animais foram randomizados e

NAC.

divididos em 4 grupos: (1) grupo naïve

Hipotetizou-se que a NAC pode diminuir os

(n=10); (2) grupo sham (n=10); (3) grupo

danos oxidativos após isquemia crônica e

isquemia + salina (n=10); (4) grupo isquemia

que isto está associado com adaptações

+ NAC (n=10). Para a realização da cirurgia

metabólicas ou vasculares. Assim, o objetivo

de isquemia (ou sham), os animais foram

deste

a

anestesiados com ketamina (80 mg/Kg) e

suplementação com NAC atenua o estresse

xilazina (20 mg/Kg), conforme procedimento

oxidativo e inflamação em um modelo animal

previamente descrito (Hellingman et al.,

de isquemia crônica, e se esse efeito protetor

2010; Mesquita et al., 2010, Hamada et al.,

é mediado pela modulação de HIF, VEGF e

2011), conforme Figura 1. Após a anestesia,

função mitocondrial.

os animais tiveram as artérias ilíaca e

METODOLOGIA

femoral dissecadas e cauterizadas usando

Animais

uma

adaptações

são

estudo

moduladas

foi

pelo

determinar

se

Foi utilizado um total de 40 ratos

caneta

de

eletrocoagulação

(Cautermax®, Fabinject, São Paulo). Animais

machos da linhagem Wistar (60-90 dias de

naïve

idade, pesando entre 250-350 g) neste

manipulação. Animais sham tiveram ambas

estudo. Os animais foram armazenados no

as artérias isoladas e manipuladas, mas não

máximo 5 por caixa com comida e água ad

ligadas.

libitum,

Figura 1 – Modelo de isquemia de membros

mantidos

em

ambiente

com

temperatura entre 18 e 22ºC e umidade

não

(Hellingman

foram

sujeitos

et

a

al.,

nenhuma

2010).

relativa entre 55 e 65%, em ciclo de 12 horas
claro-escuro, conforme rotina de trabalho do
Biotério da UNESC. Todos os procedimentos
experimentais utilizando-se animais foram
aprovados pela Comissão de Ética em
Pesquisa da Universidade do Extremo Sul
Catarinense

sob

protocolo

número:

TRATAMENTOS E AMOSTRAS

112/2012.
Desenho Experimental

Animais do grupo 4 receberam uma
administração

subcutânea

de

NAC

(30
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mg/Kg) diariamente durante 30 dias (Arfsten

Determinação da atividade enzimática de

et al., 2004). Animais dos demais grupos

mieloperoxidase (MPO)

receberam uma administração subcutânea

Mieloperoxidase (MPO), uma enzima

de solução salina (0,9% p/v) diariamente por

específica de lisossomos granulocíticos, está

30 dias. Após o término do tratamento, os

diretamente correlacionada com a infiltração

animais foram mortos e os músculos sóleo e

de neutrófilos, indicando padrão inflamatório.

o sangue foram coletados. Músculos sóleo

A atividade de MPO foi determinada segundo

foram escolhidos devido ao metabolismo

técnica padronizada por Allan et al. (1985).

aeróbio predominante. Para a determinação

Determinação de citocinas

do consumo de oxigênio, os músculos foram

Níveis de citocinas IL-6 e VEGF foram

armazenados em solução gelada [contendo 5

mensurados com a utilização de kit comercial

mM de tampão Tris pH 7.4, 100 mM de

(Peprotech

sacarose, 1mM K2HPO4, 0.5 mM de EGTA,

EUA) a partir de homogenato de tecido

0,2% de BSA e 100 mM de KCl]. As

muscular

amostras foram permeabilizadas por 30

concentrações

minutos em solução gelada com digitonina

calculadas usando proteína recombinante

(10 μg/mL), gentilmente homogeneizadas e

como padrão.

lavadas 3 vezes. As amostras foram secas

Determinação do conteúdo de HIF-1α nos

com papel filtro e pesadas.

músculos sóleos isquêmicos

Análises bioquímicas

ao ácido tiobarbitúrico, como parâmetro de

A dosagem de HIF-1α foi realizada por
técnica de Immunoblotting descrita pelo
fabricante. As concentrações de proteínas
foram analisadas pelo método de Lowry
(1951), e utilizadas para normalizar a
quantidade de proteína.

peroxidação lipídica foi realizada conforme

Determinação do consumo de oxigênio

Determinação de espécies reativas ao ácido
tiobarbitúrico (TBARS)
A determinação de espécies reativas

Inc.®,Rocky

diluído
de

Hill,

Connecticut,

preparado.
IL-6

e

VEGF

As
foram

técnica descrita por Winterbourn et al. (1985).

Este procedimento foi realizado logo

Determinação dos níveis de nitrito e nitrato

após a morte dos animais e coleta de

(NOx)

músculo. Esta técnica tem como fundamento
Como

estresse

a quantificação do oxigênio consumido pela

foram

cadeia respiratória na mitocôndria após a

determinados segundo técnica descrita por

adição de substratos, com o objetivo de

Miranda et al. (2001).

identificar problemas na transferência de

nitrosativo,

parâmetro
os

níveis

de
de

NOx

elétrons e/ou síntese de ATP, utilizando um
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oxímetro (YSI5300A). O procedimento foi
realizado conforme indicação do fabricante.
Análises estatísticas
Os resultados foram expressos como
média ± desvio padrão. As diferenças entre
os grupos foram determinadas pela análise
de variância de uma via e teste post hoc
Tukey. Todas as análises estatísticas foram
realizadas com o software SPSS 21.0
(SPSS, Chicago, IL). Foi considerado um
nível de significância de 5% (p<0,05).

Como

parâmetro

de

estresse

nitrosativo, foi analisada a concentração de
nitrito e nitrato que foi significativamente
elevada (p< 0,05) nos membros isquêmicos

Resultados

quando comparados ao grupo sham e naïve

TBARS
significativamente

mostraram-se
elevados

no

(Figura 3).

grupo

isquêmico quando comparado aos grupos
sham e naïve. Animais tratados com NAC
mostraram níveis significativos mais baixos
de MDA quando comparado ao grupo salina
(Figura 2).

Figura 3 - Efeito do tratamento com NAC
sobre os níveis de nitrito e nitrato em tecido
muscular de ratos submetidos à isquemia
crônica de membros. Dados são expressos
em nmol/mg de proteína, como média ±
desvio padrão. Os dados foram comparados

Figura 2 - Efeito do tratamento com NAC
sobre

os

níveis

de

equivalente

de

por ANOVA de uma via, seguido pelo teste
post hoc Tukey. * diferente de naïve. p<0,05.

malondialdeído (MDA) em tecido muscular de
ratos submetidos à isquemia crônica de
membros. Dados são expressos em nmol/mg
de proteína, como média ± desvio padrão. Os
dados foram comparados por ANOVA de
uma via, seguido pelo teste post hoc Tukey. *
diferente de naïve; & diferente de Isquemia
sem tratamento. p<0,05.

Este achado foi concomitante ao
aumento da atividade de MPO e o tratamento
com NAC foi capaz de diminuí-la (Figura 4).
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Figura 4 - Efeito do tratamento com NAC

diferente

sobre a atividade de mieloperoxidase (MPO)

p<0,05.

de

Isquemia

sem

tratamento.

em tecido muscular de ratos submetidos à
isquemia crônica de membros. Dados são
expressos em mU/mg de proteína, como
média ± desvio padrão. Os dados foram
comparados por ANOVA de uma via, seguido
pelo teste post hoc Tukey. * diferente de
naïve; # diferente de sham; & diferente de
Como o NAC parece exercer um efeito

Isquemia sem tratamento. p<0,05.

protetor,

foram

determinados

os

níveis

musculares de VEGF. A isquemia muscular
induziu um aumento nos níveis desse fator
de crescimento e isso foi prevenido pelo
tratamento com NAC (Figura 6).

Além disso, a inflamação também foi

Figura 6 - Efeito do tratamento com NAC

determinada por níveis musculares de IL-6

sobre os níveis de VEGF em tecido muscular

(Figura

estavam

de ratos submetidos à isquemia crônica de

grupo

membros. Dados são expressos em pg/mg

isquêmico quando comparados aos animais

de proteína, como média ± desvio padrão. Os

sham e naïve. Animais tratados com NAC

dados foram comparados por ANOVA de

mostraram elevados níveis de IL-6 quando

uma via, seguido pelo teste post hoc Tukey. *

comparados ao grupo salina.

diferente de sham; # diferente de naïve; &

5).

Níveis

significativamente

de

IL-6

elevados

no

diferente
Figura 5 - Efeito do tratamento com NAC

de

Isquemia

sem

tratamento.

p<0,05.

sobre os níveis de IL-6 em tecido muscular
de ratos submetidos à isquemia crônica de
membros. Dados são expressos em pg/mg
de proteína, como média ± desvio padrão. Os
dados foram comparados por ANOVA de
uma via, seguido pelo teste post hoc Tukey. *
diferente de sham; # diferente de naïve; &
108
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Como o estímulo angiogênico foi

isso não foi revertido pelo tratamento com

diminuído pela NAC, é plausível dizer que o

NAC (Figura 8A). Em contraste, NAC foi

tratamento com NAC modulou o metabolismo

capaz de diminuir o consumo de oxigênio sob

mitocondrial. Para investigar tal fato, o

condições de hipóxia (Figura 8B).

conteúdo de HIF-1α foi mensurado. Isquemia
aumentou os níveis deste fator quando

Figura 8 - Efeito do tratamento com NAC

comparados aos animais sham e naïve, mas

sobre o consumo de oxigênio em tecido

NAC não foi capaz de modular este efeito

muscular de ratos submetidos à isquemia

(Figura 7).

crônica de membros. Dados são expressos
em nmol O2/min/mg de músculo, como média

Figura 7 - Efeito do tratamento com NAC

± desvio padrão. A – condição de normóxia,

sobre os níveis de HIF-1α em tecido

B – condição de hipóxia. Os dados foram

muscular de ratos submetidos à isquemia

comparados por ANOVA de uma via, seguido

crônica de membros. Dados são expressos

pelo teste post hoc Tukey. * diferente de

em HIF-1α/β-actina, como média ± desvio

sham; # diferente de naïve. p<0,05.

padrão. Os dados foram comparados por
ANOVA de uma via, seguido pelo teste post
hoc Tukey. * diferente de sham; # diferente
de naïve; p<0,05.

Para determinar se há um efeito direto
do NAC sobre a função mitocondrial, o

DISCUSSÃO

consumo de oxigênio ex vivo foi mensurado.
O consumo de oxigênio sob condições de
normóxia foi diminuído no grupo isquemia e

Neste presente trabalho foi possível
demonstrar

que

mudanças

severas
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metabólicas,

oxidativas

e

inflamatórias

NO pode ser gerado através de fontes não

ocorrem após processo de isquemia crônica

enzimáticas, como a redução de nitrito

de membro e que NAC pode ser usado como

(Zweier

terapia adjuvante neste contexto. Alguns

nitrosativas

autores têm demonstrado efeitos benéficos

constituem eventos relacionados ao estado

de vitaminas antioxidantes neste modelo

redox que promovem dano mitocondrial

(Novelli et al., 1997; Langlois et al., 2001;

(Stamler e Meissner, 2001). Por outro lado, a

Kearns et al., 2001; Silvestro et al., 2002),

sinalização mediada por NO aumenta o fluxo

mas os efeitos de NAC ainda são pouco

sanguíneo periférico em áreas de hipóxia

estudados.

tecidual (Allen et al., 2012).

et

al.,
e

1999).
oxidativas

Modificações
geralmente

Espécies reativas de oxigênio (EROs)

Além do dano oxidativo, a resposta

são conhecidas por ser responsáveis pelo

inflamatória também está relacionada com o

dano isquêmico. Kahraman e colaboradores

dano tecidual após injúria isquêmica crônica

(1997)

(Grenon

demonstraram

um

significativo

et

al.,

2013).

NAC

reduziu

aumento na produção de MDA em modelo

significativamente a atividade de MPO e os

animal de injuria por isquemia e reperfusão

níveis de IL-6, reforçando a relação entre o

musculoesquelética induzida por torniquetes.

estresse oxidativo e a inflamação e de que

Isquemia/reperfusão

(I/R)

este antioxidante é capaz de diminuir estes

musculoesquelética aguda e crônica está

parâmetros, sugerindo que o tratamento em

associada com níveis aumentados de MDA,

longo prazo pode ser um adjuvante na

níveis de óxido nítrico (NO) e conteúdo de

isquemia crônica.

proteínas carboniladas (Erdem et al., 2010).

Como o NAC foi possível de diminuir o

Além disso, a revascularização de membros

dano

oxidativo

isquêmicos é capaz de diminuir parâmetros

determinado

de dano oxidativo também em humanos

relacionado a este efeito. Foi investigada a

(Rossi et al., 2004) e após a administração

suposição de que os efeitos de NAC foram

de antioxidantes (Arató et al., 2010).

devido ao aumento da vascularização e/ou

um

e

a

inflamação,

possível

foi

mecanismo

Além disso, a hipóxia limita o suporte

adaptação das mitocôndrias à hipóxia. HIF-

de oxigênio disponível para aceitar elétrons

1α é um ativador transcricional que atua

durante a peroxidação lipídica resultante da

como regulador da homeostase do oxigênio

injuria mitocondrial (Lee et al., 2013). NO

(Poellinger e Johnson, 2004). Egger e

também está envolvido no dano oxidativo

colaboradores (2007) demonstraram

(Tengan et al., 2012). Durante a isquemia,

durante a isquemia de membro crônica, este

que
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fator está ativo, como foi aqui demonstrado,

infarct –the effect of ibuprofen on infarct size

porém NAC não foi capaz de modulá-lo. Foi

and

então analisado os níveis de VEGF, um

accumulation. J Cardiovasc Pharmacol. 7,

mitógeno endotelial celular específico e

1154–1160.

potente estimulador de angiogênese (Ferrara
e Davis-Smyth, 1997). NAC foi capaz de
diminuir os níveis de VEGF a níveis similares
aos animais sham e naïve. Isto foi seguido
pelo decréscimo ex vixo do consumo de

polymorphonuclear

leukocyte

Allen, J.D., Giordano, T., Kevil, C.G.,
2012. Nitrite and nitric oxide metabolism in
peripheral artery disease. Nitric Oxide. 26,
217–222.

oxigênio sob condições de hipóxia. Estes

Arató, E., Kürthy, M., Sínay, L., Kasza,

resultados sugerem que NAC é capaz de

G., Menyhei, G., Hardi, P., Masoud, S., Ripp,

melhorar a oxigenação em músculos com

K., Szilágyi, K., Takács, I., Miklós, Z., Bátor,

isquemia crônica pelo estabelecimento de

A., Lantos, J., Kollár, L., Roth, E., Jancsó, G.,

uma network estável e funcional de vasos.

2010. Effect of vitamin E on reperfusion

Além disso, o aumento do consumo de

injuries

oxigênio ex vivo sob condições de hipóxia

operations on lower limbs. Clin Hemorheol

observado em animais isquêmicos poderia

Microcirc. 44, 125-136.

estar associado com a ocorrência de dano
oxidativo.

reconstructive

D., Johnson,
A., Wilfong,

vascular

E., Thitoff,
E., Lohrke,

S., Bausman, T., Eggers, J., Bobb, A., 2004.

O tratamento com NAC diminui o dano
oxidativo

Arfsten,
A., Jung,

Conclusão

during

e

inflamação

em

modelo

de

isquemia crônica de membro. Sugere-se que

Impact of 30-day oral dosing with N-acetylcysteine on Sprague-Dawley rat physiology.
Int J Toxicol. 23, 239-247.

este efeito é mediado pela sinalização de
Aruoma, O.I., Halliwell, B., Hoey, B.M.,

VEGF e pelo consumo de oxigênio.

Butler, J., 1989. The antioxidant action of Nacetylcysteine: its reaction with hydrogen
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RESUMO
Introdução: A obesidade caracteriza-se pelo excesso de calorias ABSTRACT
armazenadas,

chamada

de

gordura.

Diversas

são

as

complicações ligadas à obesidade, algumas delas relacionadas às
doenças pulmonares, como a hipoventilação alveolar e a apnéia
do sono. Esta é uma doença restritiva na qual ocorre diminuição
na complacência pulmonar causada pelo efeito da compressão
que as vísceras abdominais exercem no pulmão, este fato nos
remete a pensar na importância de se avaliar a fluxometria nestes
indivíduos. Esta avaliação pode ser feita com o auxílio do Peak
Flow, que avalia a força dos músculos expiratórios, bem como a
condução de ar nestes pulmões, através de uma expiração
forçada máxima. Objetivo: Avaliar o pico de fluxo expiratório
(PFE) em mulheres obesas. Métodos: Pesquisa descritiva, que
avaliou mulheres com idades entre 20 e 70 anos (média de 53,05
± 10,24) portadoras de obesidade. Os dados foram colhidos em
cinco clínicas de fisioterapia, situadas em Lages/SC, tendo como
critérios de exclusão: portadores de doenças neurológicas,
fumantes e portadores de qualquer tipo de doença respiratória.
Foram avaliados peso e altura para definir o IMC e verificado a
circunferência abdominal de cada mulher. Foi mensurada a
fluxometria com o aparelho Peak Flow Meter da marca MEDICATE
com a paciente em posição ortostática. As medidas foram
coletadas três vezes em cada paciente, fornecendo uma média do
PFE. Resultados: Todas as mulheres que participaram da
pesquisa encontravam-se com IMC acima de 20% e com
circunferência abdominal aumentada. A média do PFE coletadas
em comparação com a tabela de Leiner et al (1963) encontra-se
diminuída. Conclusão: A obesidade influencia na fluxometria
expiratória. O tecido adiposo armazenado na cavidade torácica e
abdominal impede a expansibilidade e diminui a complacência dos
pulmões, podendo causar uma hipoventilação e um maior risco de
colabamento

dos

mesmos.

Palavras

Chave:

Obesidade;

Introduction: Obesity is characterized by excess stored calories,
fat called. There are several complications linked to obesity, some
of them related to pulmonary diseases such as alveolar
hypoventilation and apnea. Excess weight is a restrictive condition
in which a fall in lung compliance caused by the effect of
compressing the abdominal viscera exert in the lung, this fact leads
us to think about the importance of evaluating these individuals
flowmetry. This assessment can be done with the help of Peak
Flow Meter, which assess the strength of the expiratory muscles as
well as driving air in these lungs by a maximal forced expiration.
Objective: To determine if excess weight affects and influences
the peak expiratory flow in these patients. Methods: This study is a
descriptive research. The study participants were women aged
between 40 and 70 years, suffering from obesity. Data were
collected in the School Clinic Facvest University Center located in
Lages/SC, with the exclusion criteria: neurological disorders,
smokers and those with any kind of respiratory disease. Weight
and height were obtained to define the BMI and waist
circumference checked every woman. Flowmetry was measured
with the apparatus Peak Flow Meter of MEDICATE

brand,

Measurements were collected three times in each patient ,
providing an ideal mean peak expiratory flow. Results: All women
who participated in the survey met with a BMI above 20 % and
increased waist circumference. The average PEF collected in
comparison to Leiner et al. table is decreased. Conclusion:
Obesity influences rather in expiratory flowmetry. The fat stored in
the thoracic and abdominal cavity prevents expansion and
compliance of the lungs decreases, causing hypoventilation and an
increased risk of collapse thereof.
Keywords: Physiotherap; Peak Expiratory Flow; Obesity; Woman.

Fisioterapia; Pico de Fluxo Expiratório; Mulheres.
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INTRODUÇÃO
A

e a partir de que nível de obesidade o excesso de

obesidade

caracteriza-se

pelo

calorias começa a afetar estes indivíduos. Esta

excesso de calorias armazenadas, chamada de

avaliação pode ser feita com o auxílio do Peak Flow,

gordura. Consideram-se pessoas obesas, indivíduos

que avaliará a força dos músculos expiratórios bem

que apresentam Índice de Massa Corporal (IMC)

como a condução de ar nestes pulmões, através de

acima da média ideal, a qual é definida pela

uma expiração forçada máxima (GAVA & PICANÇO,

Organização Mundial da Saúde (OMS). Diversas são

2007).

as complicações ligadas à obesidade, algumas delas
relacionadas

às

doenças

pulmonares,

como

a

hipoventilação alveolar e a apnéia do sono (MOFFAT
& FROWNFELTER, 2008; AMARAL et al, 2002).

Este estudo justifica-se pelo aumento
da demanda de mulheres obesas, que segundo
pesquisa encomendada pelo governo Brasileiro e
realizada através da Vigilância de Fatores de Risco e

Segundo Guyton e Hall (1998) os

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito

pulmões se expandem e contraem através de dois

Telefônico – Vigitel (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012),

mecanismos, no primeiro pelo movimento de subida e

a obesidade cresceu no País, atingindo o percentual

descida do diafragma que vai alargar ou encurtar a

de 17% da população. Em 2006, quando os dados

cavidade torácica e no segundo pelo movimento das

começaram a ser coletados pelo Ministério, o índice

costelas que aumentam ou diminuem o diâmetro

era de 11%. Na primeira edição da pesquisa, 11%

anteroposterior da cavidade torácica. Por se tratar de

dos homens e 11% das mulheres estavam obesos.

uma doença restritiva a obesidade pode apresentar

Em 2012, 18% das mulheres estavam obesas e 16%

diminuição na complacência pulmonar causada pelo

dos homens.

efeito da compressão que as vísceras abdominais
exercem no pulmão impedindo o mesmo de expandir
normalmente e que por consequência irá acarretar em
volumes

pulmonares

reduzidos.

Obesos

frequentemente desenvolvem distúrbios respiratórios
por apresentarem uma deficiência na musculatura,
pelo aumento na demanda respiratória e pelo
aumento da massa do tórax (AMARAL et al, 2002;
ROCCO & ZIN, 2009).
As

As pesquisas nesta área estão em
constante crescimento, em função do estilo de vida
das pessoas, que na sua maioria trabalham fora e
não tem condições de fazer refeições com qualidade
e nem exercícios regulares, o que leva à obesidade e
suas consequências. Porém encontram-se poucos
estudos que relacionam a obesidade e os malefícios
que esta patologia acarreta especificamente na
mecânica respiratória. Verificou-se em cinco clinicas

possíveis

consequências

de fisioterapia situadas na cidade de Lages que de

provenientes desta patologia nos remetem a pensar

243 mulheres que realizam fisioterapia 16,46% são

na importância de se avaliar a fluxometria expiratória
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obesas, este fato mostra a necessidade de mais

o nível socioeconômico e de educação, maior a sua

estudos nesta área.

prevalência.

O objetivo do presente estudo foi

Pouco se sabe sobre a sua etiologia,

avaliar o pico de fluxo expiratório em mulheres

acredita-se que em sua maioria ela esteja relacionada

obesas.

a variações genéticas, nutrição excessiva na infância
e obesidade psicogênica. Outros acreditam que ela
está mais relacionada ao contexto em que o indivíduo

REVISÃO DE LITERATURA

vive como nível social, econômico e cultural. Graças a
este fato o seu diagnóstico ainda não é bem definido

Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS) a obesidade é definida como um
anormal ou excessivo acúmulo de gordura, que pode
prejudicar a saúde. Gostschal e Busnello (2009)
definem que uma pessoa é obesa quando o seu peso
for maior que 20% em relação ao seu peso ideal.
Afirmam, também, que esta condição influencia

e pode ser feito de diversas maneiras. A forma mais
utilizada hoje em dia é o do Índice de Massa Corporal
(IMC) que vai relacionar a massa corpórea de um
indivíduo (Kg) e a sua estatura (m²). Através de uma
tabela, define-se qual o grau de obesidade do
paciente que pode variar entre: obesidade grau I,
obesidade grau II e obesidade grau III (figura 1).

ativamente na qualidade e tempo de vida do
indivíduo; através dele, pessoas saudáveis passam a

Apesar de se tratar da melhor forma de

adquirir diversos tipos de doenças. Um ponto que

definir o grau de obesidade o IMC apresenta

gera grande preocupação da sociedade é o de que a

limitações, pois não diferencia o indivíduo em relação

obesidade virou uma verdadeira epidemia, pois está

ao sexo, biótipo, raça, relação entre massa gorda e

se tornando cada vez mais comum e em pessoas

massa magra e o compartimento de gordura. Por este

cada vez mais jovens. Já Amaral et al (2002)

motivo

descrevem a obesidade como uma doença crônica de

paciente com outras formas, como avaliar se a

difícil cura e tratamento a longo prazo, sendo que a

gordura é do tipo ginecoide localizada mais na região

mesma está mais relacionada com os hábitos de vida

inferior do corpo, androide predominante na região

de um indivíduo e a sua determinação em fazer

abdominal ou visceral que envolve os órgãos

mudanças na alimentação e rotina de exercícios,

(GOSTCHAL & BUSNELLO, 2009; AMARAL et al,

relata que a obesidade está mais relacionada ao nível

2002; GUYTON & HALL, 1998)

deve-se

complementar

a

avaliação

econômico de cada região, sendo que quanto menor
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Figura 1- Classificação do IMC (WHO, 1997).

expiração forçada ao se contraírem, apenas o
relaxamento
A caixa torácica é constituída pelo

dos

músculos

responsáveis

pela

inspiração fazem com que o diafragma suba. Os

esterno, pelas doze vértebras torácicas e pelos arcos

músculos

costais, sendo sete verdadeiras e três consideradas

esternocleidomastóideo responsável por elevar as

falsas por se fixarem no esterno indiretamente. As

primeiras costelas, trapézio, peitoral maior e menor,

costelas inserem-se no esterno anteriormente através

serratil anterior e latíssimo dorsal, são ativados

de cartilagens costais, o que permite uma grande

apenas quando há aumento da demanda respiratória

mobilidade dessas estruturas imprescindíveis na

(SCHÜNKE et al, 2007; DANGELO & FATTINI, 2005;

mecânica respiratória. O diafragma é o músculo mais

ROCCO & ZIN, 2009; GUYTON & HALL, 1998).

acessórios,

são

eles:

importante da respiração, o nervo frênico que se
origina das vértebras C5, C6 e C7 é o responsável

A função dos pulmões é a de distribuir o

pelo seu bom funcionamento. Durante a inspiração os

oxigênio para que sejam realizadas as trocas gasosas

pulmões expandem-se fazendo com que os músculos

e descarregar o dióxido de carbono para a superfície.

intercostais e escalenos trabalhem para os arcos

Durante a respiração os músculos respiratórios

costais fazendo com que o tórax expanda para os

trabalham para vencer a resistência das vias aéreas e

lados e com que o diafragma seja retraído, já na

dos tecidos, bem como para vencer a retração

expiração o tórax diminuí sem necessitar na maioria

elástica pulmonar e da caixa torácica. Para que isto

das vezes da contração muscular, apesar dos

seja realizado, depende-se de diversos fatores como

músculos abdominais se inserirem nas últimas

força da musculatura respiratória, permeabilidade dos

costelas e representarem um papel importante na

tubos e uma boa complacência dos pulmões. As
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fibras dos músculos respiratórios tem a capacidade

quantidade máxima de ar expirado após uma

de se adaptarem a novas necessidades provenientes

inspiração máxima, do volume corrente (VC) volume

de alguma atividade física ou de alguma patologia

de ar inspirado e expirado em uma respiração normal,

respiratória, porém a mudança destas fibras, nos

do volume de reserva expiratório (VRE) quantidade

casos de doenças, podem afetar a função respiratória

de ar extra expirado em uma expiração forçada e da

(PRYOR & WEBBER, 2002; BRITTO et al, 2009;

capacidade residual funcional (CRF) quantidade de ar

ROCCO & ZIN, 2009).

que permanece nos pulmões em uma respiração

A importância de se diagnosticar a
obesidade se dá pelo fato de que o excesso de
gordura, principalmente a visceral, que segundo
Kümpel et al (2011) em homens não deve ultrapassar
de 102cm e em mulheres de 88cm, pode trazer
diversas consequências à saúde do indivíduo, pois

normal, que por consequência podem levar ao
surgimento de algumas das principais complicações
pulmonares

como

a

hipoventilação

alveolar,

atelectasia e apnéia do sono (GAVA & PICANÇO,
2007;

MOFFAT

&

FROWNFELTER,

2008;

MACHADO, 2008; ROCCO & ZIN, 2009).

como Moffat e Frownfelter (2008) descrevem, esses

Sabendo-se de todas as consequências

pacientes geralmente não praticam exercícios físicos,

geradas e da sua importância em relação à

tem má alimentação e em consequência sentem-se

fluxometria do indivíduo, observamos a necessidade

cansados com maior facilidade e assim seus

de avaliar e constatar realmente as deficiências que a

trabalhos cardiovasculares e respiratórios começam a

obesidade causará na mecânica pulmonar de uma

aumentar, formando sequelas da obesidade. Amaral

pessoa. Este procedimento pode ser feito através do

et al (2002) nos trazem que obesos frequentemente

Peak Flow Meter (unidade, L/min) que é um

apresentam distúrbios respiratórios por apresentarem

instrumento

uma deficiência na musculatura, pelo aumento na

transporte, manejo e compreensão, o qual avalia o

demanda respiratória e pelo aumento da massa do

pico de fluxo expiratório (PFE) que é uma das

tórax, corroborando com Gava e Picanço (2007) que

medidas que pode ser definida como o maior fluxo

nos trazem que o aumento do consumo de oxigênio

obtido em uma expiração forçada a partir de uma

se deve pelo fato de que a complacência pulmonar

inspiração completa ao nível da capacidade pulmonar

nestes casos encontra-se diminuída.

total. Este instrumento auxilia a avaliar tanto a força

Avaliar o pico de fluxo expiratório em
sujeitos obesos é de extrema importância para a
prevenção de patologias pulmonares, pois doenças
restritivas que apresentam redução na complacência
pulmonar

ou

torácica

acarretam

em

volumes

simples,

de

baixo

custo,

de

dos músculos expiratórios quanto a condução de ar
realizada pelas vias aéreas. Este equipamento é
recomendado e utilizado em doenças obstrutivas
crônicas e obstruções agudas restritivas (GAVA &
PICANÇO, 2007; PAES et al, 2009).

pulmonares reduzidos como a predisposição da
diminuição da capacidade vital (CV) que é a

fácil

MÉTODOS
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Este estudo trata-se de uma pesquisa

ortostática. Rocco e Zin (2009) afirmam que a posição

descritiva, pois estuda a causa e o efeito de

prona e supina diminui a complacência da parede

determinada situação (CERVO E BERVIAN, 2002)

torácica limitando a sua expansão. As medidas foram

que, no caso, visa relacionar a obesidade e pico de

coletadas três vezes em cada paciente, fornecendo

fluxo expiratório de mulheres obesas. Neste tipo de

uma média que trouxe os valores do pico de fluxo

pesquisa, utilizam-se equipamentos específicos, os

expiratório. Para a higienização e utilização do

quais trazem determinadas variáveis que podem ser

aparelho Peak Flow cada paciente utilizou um bocal

analisadas

descartável individual e removível.

procurando

descobrir,

com

grande

precisão as características, relação e conexão que a
mesma exerce na fluxometria, para que se encontrem
resultados satisfatórios ou não.

Para a realização deste estudo cada
indivíduo

participante

assinou

o

Termo

de

Consentimento Livre e Esclarecido. Foi respeitada a

Os participantes deste estudo foram
mulheres com idades entre vinte e setenta anos

resolução do CNS N° 196/96, que regulamenta a
pesquisa envolvendo seres humanos.

(média de 53,05 ± 10,24), portadoras de obesidade.
Os dados foram coletados em cinco Clínicas de
Fisioterapia situadas em Lages/SC, tendo como
critérios

de

exclusão:

portadores

de

RESULTADOS E DISCUSSÃO

doenças
Participaram do estudo 40 mulheres,

neurológicas, fumantes e portadores de qualquer tipo

portadoras de obesidade, com idades entre 20 e 70

de doença respiratória.

anos (média de 53,05 ± 10,24). Todas afirmam não
O grau de obesidade foi mensurado

ser fumantes e possuírem qualquer tipo de doença

através de uma tabela analisando o resultado do

neurológica e pulmonar,

Índice de Massa Corporal (IMC) que relaciona a

critérios de inclusão na pesquisa.

atendendo assim aos

massa corpórea (Kg) e a estatura (m²) da paciente.
Na

Foi verificada, também, a circunferência abdominal
com uma fita métrica. Após confirmar a presença de
obesidade

do

indivíduo

através

da

tabela

de

tabela

1

estão

descritas

características demográficas e antropométricas dos
participantes.

classificação do IMC (WHO, 1997), foi mensurada a
fluxometria com o aparelho Peak Flow Meter da
marca MEDICATE com a paciente em posição
Tabela 1- Características demográficas e antropométricas.
Características

as

Idade

Circunferência Abdominal

Peso

Altura

IMC

(anos)

(cm)

(Kg)

(m)

(Kg/m )

2
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Média

53,05

104,87

83,37

1,55

34,40

Desvio Padrão

10,24

8,00

7,93

0,05

3,41

Valor Mínimo

22

87

67

1,45

30,07

Valor Máximo

69

121

99

1,67

42,98

Observa-se os valores obtidos após a

pulmonar. Melo et al (2011) nos trazem que a

circunferência

cada

obesidade diminui a expansibilidade do tórax graças

indivíduo, bem como seus valores de referência. Os

ao acúmulo de tecido adiposo na cavidade torácica e

valores

cavidade

medição

da

esperados

para

abdominal

mulheres

de

não

deve

abdominal

mobilidade

o

diafragma

e

comprometendo

a

ultrapassar 88cm e os valores obtidos foram de

diminuindo

104,87 ± 8,00.

mecânica respiratória, desta forma, resultando na
Como observado todas as mulheres

sua

elevando

diminuição dos volumes pulmonares.

que participaram do estudo encontram-se com a

Na tabela 2 pode-se visualizar os

circunferência abdominal aumentada em mais de 15

valores obtidos do PFE comparados a tabela de

cm em relação à média esperada.

Leiner et al (1963) que nos traz os valores esperados

Pode-se destacar que a circunferência
abdominal interfere diretamente na complacência

de PFE de acordo com a idade e altura de cada
mulher.

Tabela 2- Valores coletados de PFE comparados
a valores esperados segundo a tabela de Leiner et al (1963).
PFE

Valores Coletados de PFE

(L/min)

Valores Esperados
(Leiner et al, 1963)

Média

304,03

411,57

Desvio Padrão

63,50

22,19

Valor Mínimo

180

369

Valor Máximo

463,33

454

Na tabela 2 observa-se que os valores

seria de 411,57 ± 22,19. Podendo-se observar, que

obtidos são de 304,03 ± 63,50, enquanto o esperado

os valores obtidos estão bem abaixo do valor
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esperado em um PFE. A exceção foram duas

Além da circunferência abdominal, outros fatores

participantes

do

também influenciam na diminuição da fluxometria. Um

esperado a primeira obteve PFE de 450 L/min quando

destes fatores é a obesidade que neste estudo foi

o esperado seria de 406 L/min e a segunda

mensurada através do índice de massa corporal de

participante obteve PFE de 463,33 L/min quando o

cada mulher.

que

obtiveram

valores

acima

esperado era de 424 L/min, os resultados acima do
esperados podem ter relação com o IMC das mesmas
que são de: 30,86 kg/m2 e 31,95 kg/m2 caracterizando
Obesidade grau I (30 - 34,99), porém estão muito
próximos ao Sobrepeso (25 – 29,99).

PFE de Acordo com o
grau de Obesidade

A média geral de IMC obtida foi de 34,40 ± 3,41
equivalente à obesidade grau I, segundo a tabela do
IMC.
CONCLUSÃO
músculos expiratórios, do calibre das vias aéreas, do
volume pulmonar e da força de retração elástica
pulmonar. Na expiração, o tórax e os pulmões através de
suas forças elásticas, retornam passivamente à posição

500

de repouso com deslocamento do ar para fora dos
pulmões. Na expiração forçada, porém, vários grupos

0
Obesidade I Obesidade II Obesidade III

musculares do tórax e da parede abdominal devem ser
contraídos para diminuir o volume torácico.

PFE Coletado

PFE Esperado
Sabendo deste fato Santiago et al (2008) explicam que a

Em todos os graus de obesidade observa-

obesidade

causa

diversas

alteração

na

mecânica

se diminuição do PFE, porém na Obesidade grau III,

respiratória, reduzindo a complacência torácica e a

considerada obesidade mórbida, os valores são ainda

excursão diafragmática, levando ao maior consumo de

menores. Melo et al (2011) em seu estudo conclui que a

oxigênio na respiração, corroborando com Pryor e

função pulmonar sofre influência do aumento progressivo

Webber (2002) que nos trazem que a complacência

do IMC, e que estas alterações ficam mais evidentes em

pulmonar pode ser reduzida a um terço do valor normal

obesos com IMC > 45 kg/m². Souza et al (2013) nos

devido ao peso adicional na parede torácica, levando a

trazem que a idade pulmonar em obesas mórbidas

um aumento do trabalho da respiração.

geralmente encontram-se aumentadas e que este fator
está associado ao aumento da massa corporal e ao IMC.

A obesidade causa aumento do volume residual e
diminuição da capacidade residual funcional, fazendo

Gianinis et al (2013) afirmam que testes de fluxometria

com que a respiração corrente ocorra próxima ao volume

têm importante papel para diagnosticar e quantificar a

de fechamento, ou seja, pacientes obesos estão mais

intensidade do acometimento dos distúrbios ventilatórios.

sujeitos a colapsos dos pulmões (PRYOR E WEBBER,

O PFE é dependente do esforço voluntário, da força dos

2002).
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CONCLUSÃO

DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana

Pode-se observar, através dos valores de PFE obtidos,
comparados aos valores de referência, que a obesidade

Sistêmica e Segmentar. 3ª Edição. São Paulo: Editora
Atheneu, 2007.

influencia na fluxometria expiratória de mulheres obesas.

GAVA,

O tecido adiposo armazenado na cavidade torácica e

Pneumológica. 1ª Edição. Barueri, SP: Editora Manole,

abdominal

2007.

impede

complacência

dos

a

expansibilidade

pulmões,

podendo

e

diminui

causar

a

uma

hipoventilação e um maior risco de colabamento dos
mesmos, provocando patologias e complicações futuras
para este indivíduo.
As pesquisas relacionadas à obesidade e os seus efeitos
na qualidade e principalmente na saúde destes indivíduos
estão em constante crescimento pelo fato de que esta
população aumenta cada dia mais, porém percebe-se
também que a maioria dos estudos referem-se mais as

M.

V.;

PICANÇO,

P.

S.

A.

Fisioterapia

GIANINIS, H. H.; ANTUNES, B. O.; PASSARELLI, R. C.
V.; SOUZA, H. C. D.; GASTALDI, A. C. Efeitos do
posicionamento em decúbito dorsal e lateral no pico de
fluxo expiratório em adultos saudáveis. Braz. J. Phys.
Ther., Vol. 17, n°5, São Carlos, set./out., 2013.
GOSTTSCHALL, B. A. C.; BUSNELLO, M. F. Nutrição e
Síndrome Metabólica. 1ª edição. São Paulo: Editora
Atheneu, 2009.

deficiências osteomioarticulares do que pelas alterações

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Fisiologia Humana e

pulmonares causadas por esta patologia. Graças a este

Mecanismos das Doenças. 6ª edição. Rio de Janeiro:

fator observa-se a necessidade de estudos relacionados

Editora Guanabara Koogan, 2008.

à obesidade e seus efeitos pulmonares.
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RESUMO
ABSTRACT
Introdução: Lombalgia é o conjunto de afecções
dolorosas que acometem a coluna lombar devido

Introduction: Low back pain is the number of

à presença de alguma anormalidade nessa

painful conditions affecting the lumbar spine due

região. As dores na coluna lombar atingem

to the presence of some abnormality in this

grande parte da população, deixando o indivíduo

region. The pains in the lumbar spine reach much

por

of

vezes impossibilitado de exercer

suas

the

population,

leaving

the

individual

atividades. Objetivo: o objetivo do presente

sometimes unable to carry out their activities.

estudo é controlar o quadro álgico da coluna

Objective: The aim of this study is to control the

lombar, promovendo o bem-estar, de forma a

pain symptoms lumbar spine, promoting the well-

possibilitar ao indivíduo o retorno às suas

being, in order to enable the individual to return to

atividades. Metodologia: Foi realizada uma

their activity. Methodology: A qualitative study of

pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso com

a case study with female patient was performed.

paciente do sexo feminino. Diagnosticada com

Diagnosed with low back pain, sought physical

lombalgia, procurou tratamento fisioterapêutico

therapy two months after onset of pain. Patient

dois meses após surgimento da dor. Paciente

came to the clinic with decreased flexibility

chegou à clínica com diminuição da flexibilidade

(bilateral iliopsoas shortening, shortening of the

(encurtamento

iliopsoas,

posterior muscle chain), decreased strength of

encurtamento da cadeia muscular posterior),

the abdominal muscles and lumbar hyperlordosis.

diminuição da força dos músculos abdominais e

Results: After 8 weeks of physical therapy, there

hiperlordose

was

semanas

bilateral

lombar.
de

de

Resultados:

tratamento

após

8

fisioterapêutico,

improvement

in

back

pain,

significant

increase flexibility and muscle strength.

constatou-se melhora da dor lombar, aumento

Keyword: Physiotherapy, back pain, quality of

significativo da flexibilidade e força muscular.

life.

Palavra

chave:

Fisioterapia,

lombalgia,

qualidade de vida.
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INTRODUÇÃO

prejuízos de ordem financeira, causados pelo
absenteísmo, diminuição da produtividade e,

Lombalgia é o conjunto de afecções
dolorosas que acometem a coluna lombar

consequentemente dos lucros empresariais
(CHUNG, 1999; GOUMOENS et al., 2006).

devido à presença de alguma anormalidade

Embora a causa específica da dor na

nessa região. A incidência de lesões no

coluna lombar muitas vezes, não seja bem

tronco é muito alta e, em geral, de 60 a 90%

delineada, a história clinica e o exame físico

da população adulta está sob o risco de

são os primeiros passos (CANAVAN 2001).

desenvolver dor lombar em algum momento
da

vida

(HAMILL;

KNUTZEN,

1999;

A dor na coluna lombar, seja ela súbita
ou

gradual,

pode

afetados do mesmo modo, e a dor lombar é

provavelmente causará a sensação de uma

mais comum entre os 25 a 60 anos de idade,

punhalada, que poderá cessar rapidamente

com a faixa etária dos 40 aos 45 anos sendo

ou persistir. A dor mais gradual começa

de maior incidência e representando as

habitualmente de maneira moderada, mas

maiores

intensifica-se ao ponto de causar verdadeiro

limitação

funcional

(HAMILL; KNUTZEN, 1999; GERR; MANI,
2000).

lesão

é

ou

generalizada.

de

a

localizada

ALBRIGHT et al, 2001). Ambos os sexos são

causas

Se

ser

súbita,

desconforto (GRISOGONO, 2000).
O objetivo do presente estudo é

Qualquer movimento, ou série de

controlar o quadro álgico da coluna lombar,

movimentos, que coloque uma tensão ou

promovendo

o

bem-estar,

de

forma

a

carga anormal sobre a coluna vertebral

possibilitar ao indivíduo o retorno às suas

poderá lesá-la, como no caso de uma

atividades.

sobrecarga súbita. Em princípio, as costas
são uma estrutura muito forte, capaz de
suportar

considerável

pressão

(GRISOGONO, 2000).
Além

disso,

1. METODOLOGIA

2.1 Tipo de estudo: Pesquisa Qualitativa
grande

As noções teórico-metodológicas que estão

incidência de lombalgias relacionadas a

presentes nesse tipo de pesquisa estão

atividades laborativas, que levam a posturas

embasadas

numa

e

denominada

de

movimentos

observa-se

corporais

inadequados

da

linha

investigativa

interacionista,
postura

que

positivista

se

causando sobrecarga sobre a coluna lombar,

diferencia

no

levando a uma série de transtornos físicos e

tratamento dos dados. Essa última é também
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chamada

de

pesquisa

quantitativa.

Abordamos também dois tipos de pesquisa

Paciente não apresentava exames
complementares.

voltados aos estudos qualitativos, quais
sejam: pesquisa do tipo etnográfico e estudo

2.3.1 Exame físico

de caso. (OLIVEIRA)

Para a realização do exame físico, foi

O estudo de caso deve ser aplicado quando

disposto o Laboratório de Fisioterapia da

o pesquisador tiver o interesse em pesquisar

UNIPLAC, onde houve a coleta dos dados

uma situação singular, particular. As autoras

(anamnese).

ainda nos elucidam que “o caso é sempre

coluna lombar (região de L3, L4 e L5), teste

bem delimitado, devendo ter seus contornos

de flexibilidade no Banco de Wells (Wells e

claramente definidos no desenvolver do

Dillon, 1952), prova de Thomas (paciente em

estudo”.

decúbito dorsal, fisioterapeuta faz flexão

(OLIVEIRA).

passiva

Foi

máxima

realizada

de

um

palpação

dos

na

membros

inferiores, desta maneira está sendo testado
2.2 Amostra

o músculo do lado oposto. Havendo flexão do

Paciente do sexo feminino, trinta e três

lado oposto o teste é positivo para o

anos, branca, um metro e cinquenta e oito

encurtamento, paciente que não apresenta o

centímetros, cinquenta e sete quilos, auxiliar

encurtamento fica com o membro inferior

administrativa. Diagnosticada com lombalgia.

reto)

Procurou tratamento fisioterapêutico dois

ortostática, inspeção global, numa visão

meses após surgimento da dor.

anterior, posterior e lateral, paciente usou top

e

avaliação

postural

(posição

e short facilitando a visualização).
2.3 Relato de Caso
Paciente chegou à clínica escola de
Fisioterapia na Universidade do Planalto
Catarinense (UNIPLAC) relatando dor na
coluna lombar, dificuldade de realizar suas
atividades de vida diária e trabalho (como
levantar-se e sentar-se, dor ao levantar da
cama,

dor ao caminhar, entre outras),

decorrentes de longos períodos em postura
estática na posição sentada durante o
trabalho.

2.3.2 Grau de dor
Foi realizada a avaliação subjetiva da
dor através da Escala Visual Analógica de
dor (EVA) (SOUZA, 2002), graduada de 0 a
10, na qual 0 é ausência de dor e 10 é a
maior dor já sentida pelo paciente.

2.3.3 Teste para graduação da força dos
músculos abdominais
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Foi realizado o teste para graduação



Pompagem lombar;

da força dos músculos abdominais (paciente



Alongamento passivo de: iliopsoas,

em decúbito dorsal, joelhos flexionados, pés

isquiostibiais,

no chão, mãos atrás da nuca, pediu-se para

quadríceps,

a paciente realizar uma flexão de tronco,

Alongamentos ativos de: oblíquos,

sendo que a mesma não conseguiu realizar o

intercostais;

movimento completo), utilizou-se a escala
Medical Research Council (MRC).



Esta

tríceps

sural,

paravertebrais.

Ondas curtas no segmento lombar 15
minutos, modo contínuo, aplicação

escala é graduada de 0 a 5, sendo 0

coplanar com frequência de 300 MHz.

ausência de contração muscular e 5 força
normal contra resistência total.

2ª, 3ª e 4ª semana:

2.3.4 Teste de Sentar-Levantar



Pompagem lombar;



Alongamento passivo de: iliopsoas,

Foi realizado o Teste de Sentar-

isquiostibiais,

tríceps

sural,

Levantar (TSL) (Claudio Gil Araújo, 1999). A

quadríceps,

fisioterapeuta

Alongamentos ativos de: oblíquos,

solicitou

que

a

paciente

sentasse e levantasse do chão sem se
desequilibrar e não usar nenhum apoio

paravertebrais.

intercostais;


Fortalecimento isotônico e isométrico

(mãos e joelhos, ou mãos sobre os joelhos e

da musculatura abdominal e membros

pernas). O Teste de Sentar-Levantar (TSL)

inferiores com caneleira de 2kg em

avalia vários itens através de uma escala

cada membro.

ordinal de 0 a 5, como flexibilidade das
articulações

dos

membros

inferiores,

5ª e 6ª semanas:

equilíbrio, coordenação motora e relação



Pompagem lombar;

entre potencia muscular e peso corporal



Alongamento passivo de: iliopsoas,

(ARAÚJO, 2000). Para cada apoio utilizado

isquiostibiais,

nas ações a paciente perdeu um ponto e

quadríceps. Alongamentos ativos de:

para

oblíquos, intercostais;

as

situações

subtraído meio ponto.

de

desequilíbrio

foi


tríceps

sural,

Exercícios de Williams (o método de
Williams consiste em uma série de

2.4 Tratamento

exercícios que conforme descreve
Carvalho

(2011),

buscam

o

1ª semana:
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alongamento e a estabilização da

de Wells, a paciente alcançou um resultado

região toraco lombar);

de 15 centímetros, segundo a tabela Wells e

Bicicleta ergométrica 10 minutos.

Dillon, 1952 a paciente se encontra em um
estado fraco, <24. Encurtamento bilateral do

7ª e 8ª semana:




músculo iliopsoas, confirmado com a prova

Alongamento passivo de: iliopsoas,

de Thomas. Na avaliação postural verificou-

isquiostibiais,

se

tríceps

sural,

cadeia

oblíquos, intercostais;

coxofemoral aberto, joelho fletido e valgo), a

Exercícios de Willians (o método de

hiperlordose lombar é causada por retrações

Williams consiste em uma série de

das

exercícios que conforme descreve

paravertebrais

Carvalho

causarão seu aumento. (SOUCHARD, 1986

(2011),

buscam

o

anterior
e

e

ângulo

posterior,

iliopsoas

pois

encurtados

e 1994).
A força dos músculos abdominais

adaptações de bolas, faixas elásticas

segundo a escala Medical Research Council

e bastão;

(MRC) no início do tratamento foi grau 4 (a

Training

lombar),

cadeias

lombar,

com

Core

toraco

(hiperlordose

muscular

posterior

região



da

quadríceps. Alongamentos ativos de:

alongamento e a estabilização da



encurtamento

(fortalecimento

do

força muscular é reduzida, mas há contração

complexo quadril-pélvico-lombar);

muscular contra a resistência), com o passar

Elíptico 10 minutos, utilizando carga 3.

das sessões de fisioterapia chegamos ao
grau 5 (força normal contra resistência total).

RESULTADOS

Foi realizado o Teste de Sentar-Levantar
(TST), obtendo-se os seguintes resultados:

Constatou-se dor pontual a palpação
na coluna lombar (região de L3, L4 e L5), na

sentar 4 pontos (usou um apoio) e levantar
3,5 pontos (um apoio e um desequilíbrio).

realização do teste de flexibilidade no Banco

Tabela 01: A tabela 01 apresenta uma comparação dos sintomas da paciente ao chegar a clínica
de fisioterapia e após 8 semanas de tratamento fisioterapêutico. Para avaliação da dor foi
utilizada a Escala Visual Analógica da Dor (EVA), para o encurtamento muscular de cadeia
posterior utilizou-se a avaliação postural e o banco de wells, a fraqueza abdominal foi verificada
pela escala de graduação de força muscular (MRC), a presença e ausência de dor nas Atividades
de Vida Diária (AVDs) foram constatadas pelo exame físico e relatos da paciente durante a
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anamnese e a dificuldade de sentar e levantar foi avaliada perante o Teste de Sentar-Levantar
(TST) .

Pré tratamento

Pós tratamento

fisioterapêutico

fisioterapêutico

Dor

7

0

Encurtamento muscular

15cm

32cm

Fraqueza Abdominal

Presente

Ausente

AVDs

Presença de dor

Ausência de Dor

Dificuldade de sentar e

Presente

Ausente

cadeia posterior

levantar
Tabela 01: A tabela 01 apresenta uma comparação dos sintomas da paciente pré e pós tratamento
fisioterapêutico.

O objetivo principal do tratamento

A

fisioterapia

atua

por

dispondo

do

fisioterapêutico é controlar o quadro álgico,

tratamento

promover bem-estar, de forma a possibilitar o

recursos

retorno às atividades funcionais do indivíduo

cinesioterapia por meio de programas de

(BRIGANÓ; MACEDO, 2005).

exercícios

dor

conservador,

meio

de

eletrotermofototerapêuticos,

que

visam

Foi observada uma melhora total da

condicionamento

lombar,

postural, relaxamento e alívio sintomático da

aumento

significativo

da

flexibilidade e força muscular, recuperando
assim a qualidade para realizar as atividades

muscular,

melhor
alinhamento

dor.
Entretanto,

sua

elegibilidade

irá

ocupacionais e sociais sem intervenções de

depender do quadro clínico do paciente e da

dor.

avaliação realizada pelo fisioterapeuta (LIMA
et al., 1999).

DISCUSSÃO

A

partir

disto,

observa-se

a

importância da qualidade de um tratamento
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fisioterapêutico eficaz que possa promover a

iliopsoas, além de melhora significativa nas

melhora no quadro e, consequentemente, na

suas AVDs (atividades de vida diária).

qualidade de vida.

Após 8 semanas a paciente recebeu

Segundo Brigano e Macedo (2005) os
fatores

causais

mais

alta da fisioterapia.

diretamente

relacionados com as lombalgias são os

CONCLUSÃO

mecânicos, os posturais e os psicossociais.
Toscano

e

Egypto

(2001)

também

Pode-se concluir que a lombalgia é de

concordam que geralmente está associada a

fato muito comum e pode aparecer em

fatores mecânicos como a má postura, a

qualquer momento da vida, oriunda de

posições inadequadas e esforços repetitivos

causas variadas e atinge boa parte da

em associação a deficiência muscular.

população.

De acordo com Cecin et al. (2001),

Porém,

é

indispensável

da

ergonômicas

ao

Cailliet (2001) e Natour (2004) a prática de

fisioterapia,

exercícios físicos aeróbios, exercícios de

paciente tanto para atividades de vida diária

alongamento e os de fortalecimento muscular

(AVDs)

são comprovadamente eficazes como forma

profissionais, educando-o e/ou reeducando-o

terapêutica e de reabilitação física e funcional

de modo a diminuir ou prevenir a reincidência

da coluna vertebral. As disfunções da coluna

da lombalgia. Só o exercício físico não

vertebral são responsáveis por alterações em

previne totalmente de agravos na coluna

sua

lombar, pois também deve ser levado em

estrutura

associadas

e

função,

com

quadro

predominantemente

na

comumente
de

região

dor
lombar

(WAJCHEMBERG et al., 2002).

plano

de

alongamentos

tratamento
de

para

as

atividades

adotada em toda a vida do

indivíduo

(TOSCANO; EGYPTO, 2001).

baseado

para

a

reabilitação

do

paciente

com

lombalgia. Observam-se recursos variados

fortalecimento de abdome, tronco e pelve

capazes de permitir intervenção direta sobre

(core

a dor, incapacidade e qualidade de vida.

refletiu

em

posterior

em

A fisioterapia é um recurso essencial

e

training)

cadeia

quanto

conta a carga de trabalho e a postura

No presente estudo constatou-se que
o

orientações

além

resultados

satisfatórios.

No

presente

estudo,

constatou-se

A paciente obteve melhora na dor, na

efeito positivo no tratamento baseado em

fraqueza abdominal, no encurtamento da

alongamento de cadeia posterior e iliopsoas,

cadeia

juntamente com fortalecimento do core,

posterior,

no

encurtamento

dos
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resultando em ausência de dor e melhora de

OLIVEIRA, Cristiano. Um apanhado teórico-

qualidade de vida da paciente.

conceitual sobre a pesquisa qualitativa: tipos,
técnicas e características. Rev. Travessias.
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS BENEFÍCIOS DO NEOPILATES
COMPARADO À MUSCULAÇÃO EM ADOLESCENTES.
Luciane Hoffmann Eger¹
Amanda Cristina Braz de Souza²
RESUMO

ABSTRACT

Musculação refere-se a contrações musculares
repetidas, com sobrecargas progressivas em
um nível submáximo. O Método Pilates foi
desenvolvido pelo alemão Joseph Pilates em
1914, definido como a completa coordenação
de corpo, mente e espírito. NeoPilates é uma
técnica desenvolvida pela fisioterapeuta
Amanda Braz, que une os cinco princípios do
Método Pilates, e cria mais três princípios:
instabilidade, diversão e desafio. O objetivo
desta pesquisa foi comparar os benefícios do
NeoPilates com a Musculação, através dos
seguintes testes: força abdominal, força de
membros superiores, flexibilidade, equilíbrio
estático e dinâmico, agilidade, perimetria,
pregas cutâneas, percentual de gordura e IMC.
Foram avaliados 18 adolescentes de 15 a 18
anos, com média de idade de 16 anos,
divididos em 2 grupos: NeoPilates (G1) e
Musculação (G2). A distribuição por sexo foi
homogênea (2 do sexo masculino e 7 do sexo
feminino) em cada grupo. A análise dos dados
foi realizada através de médias e comparadas
entre si, utilizando o Software SPSS 13.0.
Houve diferença entre médias nos seguintes
testes: força abdominal, força de membros
superiores, flexibilidade, equilíbrio estático e
dinâmico e agilidade, pregas cutâneas e
percentual de gordura. Houve diferença entre
algumas medidas de perimetria e não houve
diferença no IMC. Com isso, ficam evidentes os
benefícios do NeoPilates com relação à
Musculação e a importância do fortalecimento
de musculaturas profundas e o incentivo ao
aumento de flexibilidade e equilíbrio.
Palavras-chave: NeoPilates; Musculação;
Adolescentes.

Bodybuilding refers to the repetitive muscular
contractions, with progressive over loads up to
a submaximal level. The Pilates Method was
developed by the German Joseph Pilates in
1914, who defined it as a complete coordination
of the body, mind and spirit. NeoPilates is a
technic developed by the physiotherapist
Amanda Braz, that links the five principles of
the Pilates Method, and creates three more
principles: instability, enjoyment and challenge.
The objective of this research was to compare
the benefits of NeoPilates with Bodybuilding,
through the following tests: abdominal strength,
strength of the superior limbs, flexibility, static
and dynamic balance, agility, perimetry, skin
folds, fat percentage and IMC. Eighteen
teenagers from 15 to 18 years old were
evaluated, with average age of 16 years old,
divided in two groups: NeoPilates (G1) and
Bodybuilding (G2). The sex distribution was
homogeneous (2 males and 7 females) in each
group. The analysis of data was realized
through the average and compared with each
other, using Software SPSS 13.0. There was
difference among the averages in the following
tests: abdominal strength, strength of the
superior limbs, flexibility, static and dynamic
balance and agility, skin folds, and fat
percentage. There was difference among some
perimetry measures and there was no
difference in the IMC. With that, it became
evident the benefits of NeoPilates over
Bodybuilding and the importance of the
strengthening of profound muscles and the
incentive for the increase of flexibility and
equilibrium.
Key words: NeoPilates; Bodybuilding;
Teenagers.
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espírito. Ele preconizava cinco princípios
INTRODUÇÃO

clássicos que deveriam ser seguidos nos

Criar o hábito de vida ativo na

seus exercícios, são eles: centralização,

infância e na adolescência reduz a incidência

concentração, controle, precisão e fluidez de

de

movimento. A técnica também trabalha a

sedentarismo,

obesidade

e

diversas

doenças na fase adulta, proporcionando mais

respiração

qualidade

postural, força e flexibilidade (MENDONÇA e

de

vida

a

esses

indivíduos

(LAZZOLI et al, 1998).

diafragmática,

alinhamento

DUARTE, 2010).

Existem algumas vantagens da

O

Pilates

é

um

sistema

de

prática de atividade física em crianças e

exercícios que possibilita maior integração do

adolescentes: tornam-se mais saudáveis,

indivíduo no seu dia-a-dia. Trabalha o corpo

têm menos excesso de peso, apresentam

como um todo, corrige a postura e realinha a

uma melhor performance

cardiovascular,

musculatura, desenvolvendo a estabilidade

diminuição

de

doenças

corporal necessária para uma vida mais

respiratórias e aumento da densidade óssea,

saudável e longeva. O indivíduo redescobre

além dos efeitos serem transmitidos à idade

seu próprio corpo com mais coordenação,

adulta mantendo o hábito de vida ativo no

equilíbrio e flexibilidade (CAMARÃO, 1992

futuro (BORBA, 2006).

apud BARRA e ARAÚJO, 2007).

dos

riscos

Musculação é uma atividade física

O NeoPilates é um método

onde se realizam contrações musculares

desenvolvido pela fisioterapeuta Amanda

repetidamente e em séries, com cargas

Braz, o qual alia os cinco princípios clássicos

submáximas e progressivas (ALVES e LIMA,

do Método Pilates, e cria mais três princípios,

2008). A prática de musculação por crianças

que são: instabilidade, diversão e desafio.

e adolescentes é motivo de discussão ainda.

Nas aulas de Neo Pilates, desenvolve-se e

Alguns autores afirmam ser essa atividade

executam-se

prejudicial

outros

exercícios de propriocepção, equilíbrio e com

mostram que pode ser benéfica se bem

maior gasto calórico (BRAZ DE SOUZA,

supervisionada, o que, na prática, não é

2011).

possível

a

pré-adolescência

observar

e

(FAIGENBAUM,

2000

apud ALVES e LIMA, 2008).
O Método Pilates foi criado pelo

mais

possibilidades

de

Esta pesquisa tem por objetivo
geral comparar os benefícios do Neo Pilates
com

a

Musculação;

e

como

objetivos

alemão Joseph Hubertus Pilates, em 1914,

específicos, verificar se o Neo Pilates gera

com objetivo de integrar corpo, mente e

aumento de força muscular do abdome e
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membros superiores (MMSS), flexibilidade,

também nas esferas social e emocional, e

equilíbrio estático e dinâmico, agilidade e

pode levar a um melhor controle das doenças

perda de medidas e de adiposidade.

crônicas da vida adulta. A atividade física
melhora o desenvolvimento motor da criança

REVISÃO DE LITERATURA

e do adolescente, ajuda no seu crescimento

Promover a atividade física na

e

e

significa

programas de atividade física. Crianças e

estabelecer uma base sólida para a redução

adolescentes que se mantêm fisicamente

da prevalência do sedentarismo na idade

ativos apresentam uma probabilidade menor

adulta, contribuindo desta forma para uma

de se tornarem sedentários na vida adulta.

infância

na

adolescência

estimula

a

participação

futura

em

melhor qualidade de vida (LAZZOLI et al,
1998). Segundo o mesmo autor, a atividade

Musculação

física é qualquer movimento como resultado

Musculação

de contrações músculo esquelética com

contrações

gasto energético acima do repouso.

sobrecargas

Os efeitos benéficos da atividade

refere-se

musculares

a

repetitivas,

progressivas

em

um

com
nível

submáximo. Na prática, muitos adolescentes

física são evidenciados nos mais variados

realizam

sistemas:

do

adequada, com carga máxima e por tempo

da

prolongado (ALVES e LIMA, 2008).

cardiovascular

consumo

de

oxigênio,

(aumento
manutenção

Frequência Cardíaca – FC e volume de
ejeção),

respiratório

parâmetros

(aumento

ventilatórios

dos

musculação

sem

orientação

A aplicação da musculação para
adolescentes

tem

sido

motivo

de

funcionais),

controvérsias, principalmente pela falta de

muscular (aumento de massa, força e

conhecimento do profissional em vários

resistência),

aspectos

esquelético

(aumento

do

relacionados

ao

crescimento

conteúdo de cálcio e mineralização óssea),

humano (CAMPOS, 2004). Isto faz com que

cartilaginoso (aumento da espessura da

elabore-se um programa de musculação que

cartilagem, com maior proteção articular) e

é falho em vários aspectos e que, na

endócrino

sensibilidade

verdade,

é

insulínica, melhora do perfil lipídico) (ALVES

podendo

atrapalhar

e LIMA, 2008).

aumentar os riscos de lesões. Malina (2006)

(aumento

da

prejudicial
o

ao

adolescente,

crescimento

e

Para Borba (2006), ser fisicamente

apud Alves e Lima (2008), contra-indica a

ativo desde a infância apresenta muitos

prática por adolescentes, argumentando que,

benefícios, não só na área física, mas

além de não aumentar a força muscular
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devido

à

quantidade

insuficiente

de

exercícios, são eles: centralização, precisão,

andrógenos circulantes, ela ainda se associa

fluidez

a um potencial risco de lesão da cartilagem

concentração. Explicava, ainda, que sua

de crescimento e de fechamento precoce das

técnica consiste no controle consciente de

epífises, como resultado da sobrecarga

todos os movimentos musculares do corpo; é

excessiva.

a correta utilização e aplicação dos princípios
Portanto,

movimento,

controle

e

profundo

mecânicos que abrangem a estrutura do

conhecimento sobre as alterações que o

esqueleto, um completo conhecimento do

corpo sofre durante a fase de crescimento,

mecanismo do corpo e uma compreensão

bem como, de que maneira estas alterações

total dos princípios de equilíbrio e gravidade,

influenciam

na

como nos movimentos do corpo durante a

grande

ação, no repouso e no sono (PILATES,

importância para um programa de exercícios

2010). A técnica preconiza uma respiração

resistidos seguro e saudável (CAMPOS,

associada aos movimentos, sendo que a

2004).

expiração deve acontecer quando o aluno

resposta

na
ao

um

de

capacidade
exercício,

física

é

de

e

estiver prestes a realizar o esforço físico. A
Método Pilates

respiração correta nutre os músculos com

O Método Pilates foi desenvolvido

oxigênio, ajuda a eliminar as toxinas, melhora

pelo alemão Joseph Hubertus Pilates em

a concentração e alivia a tensão nervosa. O

1914, que, inicialmente, chamou a técnica de

padrão respiratório do método é considerado

Contrologia. Definiu-a como a completa

uma terapia porque se busca diminuir o seu

coordenação de corpo, mente e espírito.

ritmo

Dizia que através da Contrologia, primeiro

(MENDONÇA e DUARTE, 2010).

aumentando

adquire-se um controle total de seu próprio
corpo

e

depois, através

apropriadas

de

repetições

dos

exercícios,

gradual

progressivamente

adquire-se

um

e

ritmo

a

sua

profundidade

O Método Pilates é exposto como
exercício físico, ou seja, é uma atividade
física

planejada

propósito

de

e

estruturada,

melhorar

ou

com

o

manter

a

natural e a coordenação associados com

flexibilidade. Dentre os benefícios do método,

todas

subconsciente

encontram-se o aumento da força, maior

(PILATES e MILLER, 1945 apud PILATES,

controle muscular, melhora a capacidade

2010).

respiratória, aumenta a flexibilidade, alonga,

as

atividades

do

Joseph utilizava cinco princípios
clássicos de sua técnica para execução dos

tonifica e define a musculatura, ajuda na
correção

da

postura,

entre

outros
137
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(CAMARÃO, 2004 apud BARRA e ARAÚJO,

morram e isso ajuda a intensificar a atividade

2007).

mental. Pilates julgava que essa era a razão
Pilates explicou que a boa forma

física

consiste

na

na

seguia à prática de seus exercícios, o que

manutenção de um corpo desenvolvido de

invariavelmente aumentava o suprimento de

maneira uniforme, aliado a uma mente sadia,

sangue

capaz de

estimulava algumas áreas antes inativas

realizar

consecução

de

modo

e

da melhora no estado de espírito que se

natural e

satisfatório as diversas atividades diárias

para

o

cérebro

e,

portanto,

(BLOUT e McKAENZIE, 2006).

com grande prazer e entusiasmo. O que
distingue o Pilates de outras modalidades de

NeoPilates

exercício é sua abordagem holística e seu

O NeoPilates é um método

treinamento, que combina corpo e mente

desenvolvido pela fisioterapeuta Amanda

com o objetivo de alcançar o alinhamento

Braz, o qual une os cinco princípios clássicos

postural

os

do Método Pilates, e cria mais três princípios,

segmentos corporais em harmonia, em vez

que são: instabilidade, diversão e desafio. No

de visar áreas com problemas (BLOUT e

NeoPilates

McKAENZIE, 2006).

executar mais exercícios de propriocepção,

correto.

Considera

todos

Os elementos-chave no Pilates
são: alongar os músculos encurtados e
fortalecer
melhorar

os
a

músculos

qualidade

concentrar-se

nos

movimentos;

desenvolver

e

DE SOUZA, 2011).
O

treinamento

em

superfícies

instáveis aumenta a ativação dos músculos

posturais

estabilizadores do tronco; a instabilidade

centrais para estabilizar o corpo; trabalhar

durante os exercícios trabalha o sistema

para aplicar a respiração de maneira correta;

neuromuscular em maior extensão que os

controlar

menores

métodos tradicionais de treinamento de

movimentos; entender e melhorar a boa

resistência que utilizam superfícies estáveis,

mecânica do corpo; e, relaxar a mente

além de também proporcionar um maior

(BLOUT e McKAENZIE, 2006).

gasto

até

músculos

possível

equilíbrio e com maior gasto calórico (BRAZ

enfraquecidos;

dos

é

mesmo

os

Pilates acreditava que realizamos
movimentos

dos

quais

não

calórico,

devido

ao

grande

recrutamento muscular. Outros benefícios

temos

são o aumento da ativação muscular, da co-

consciência e que isso é prejudicial ao corpo

contração e da estabilidade dinâmica. Estes

e à mente. O movimento consciente utiliza as

benefícios são resultados de um aumento na

células cerebrais, o que evita que elas

necessidade de força dos músculos do
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tronco para prover adequada estabilidade à

prazer,

através

de

jogos,

brincadeiras,

coluna ou equilíbrio (LOPES et al, 2006).

diversão, fantasias e simbolismo (BORBA,

A propriocepção é definida como o

2006). Ainda afirma que a atividade física

conjunto de informações aferentes oriundas

lúdica, além de ser extremamente prazerosa,

das articulações, músculos, tendões e outros

é também um artifício para que a pessoa

tecidos projetados para o Sistema Nervoso

possa atingir um hábito de vida mais

Central

processamento,

saudável. A mesma autora revela com

influenciando as respostas reflexas e o

clareza as diversas possibilidades de, a partir

controle motor voluntário. Contribui para o

de

controle postural, estabilidade articular e

inconscientes no âmbito do lazer, buscar

diversas

elementos para a construção da melhoria da

(SNC)

para

sensações

conscientes.

Propriocepção limita-se somente a aquisição

vivências

corporais

conscientes

e

qualidade de vida.

do estímulo mecânico e sua transdução em

Um

dos aspectos psicológicos

estímulos neurais, não possuindo influência

importantes para os benefícios do exercício é

com o processamento no SNC e na resposta

a auto-eficácia, ou seja, ser capaz de realizar

motora. Os mecanismos de propriocepção

satisfatoriamente o exercício. O exercício

envolvem tanto vias conscientes como vias

aumenta

inconscientes.

prescritos

inversamente relacionada à percepção de

devem conter tanto estímulos conscientes,

esforço, o que, teoricamente, favoreceria um

para estimular a cognição, assim como

maior benefício psicológico, através de um

alterações repentinas e inesperadas na

maior senso de autocontrole da situação e,

posição articular, para iniciar a atividade

em

reflexa da musculatura. Devem envolver

autoconceito. A hipótese das endorfinas

equilíbrio em superfícies instáveis, enquanto

preconiza que o aumento das endorfinas

o indivíduo realiza atividades funcionais

circulantes durante e após o exercício estaria

(LEPORACE, METSAVAHT e SPOSITO,

associado a sentimentos de euforia e uma

2009).

redução da ansiedade, tensão, raiva e
Os

constantemente

Os

exercícios

seres

humanos

separando

o

estão

dever

a

longo

confusão

auto-eficácia,

prazo,

mental,

pelo

estando

aumento

promovendo

do

melhorias

do

psicológicas com a prescrição de exercícios

prazer, analisando as duas tarefas como

de alta intensidade e/ou de longa duração

opostas, ou seja, impossível de se juntar. É

(WERNECK,

possível fazer uma atividade física, o que

2005).

BARA FILHO e

RIBEIRO,

muitas vezes pode ser uma obrigação, com
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METODOLOGIA

As aulas de NeoPilates sempre

Esta pesquisa caracteriza-se como

iniciavam no solo com aquecimento de

experimental, pois “determina um objeto de

grandes articulações e de coluna, através de

estudo, selecionam-se as variáveis que

rolamentos, e aquecimento de abdome, nos

seriam capazes de influenciá-lo, definem-se

primeiros 10 minutos. Depois, os alunos

as formas de controle e de observação dos

eram submetidos a séries de exercícios nos

efeitos que a variável produz no objeto”

aparelhos

(MATIAS–PEREIRA, 2010).

minutos. Após os exercícios, realizava-se 10

de

NeoPilates

durante

30

Foram realizadas 25 aulas de

minutos de abdominais no solo, e nos 10

NeoPilates, com duração de uma hora

minutos finais eram feitos alongamentos e

cada, sendo uma vez por semana, com um

relaxamento, o que totalizava 60 minutos de

grupo de 9 adolescentes (7 meninas e 2

aula. Os exercícios foram realizados de

meninos) de 15 a 18 anos, sedentários há

forma global, abrangendo todos os grupos

pelo menos seis meses, que aceitaram

musculares,

participar da pesquisa através da assinatura

aumentar a força muscular de abdome e

do

membros

Termo

de

Consentimento

de

Livre

Esclarecido (TCLE).

sempre

com

superiores

o

intuito

(MMSS),

de

ganhar

flexibilidade, adquirir equilíbrio estático e

Foi realizada uma avaliação pós

dinâmico, melhora da postura, bem como

intervenção do NeoPilates, onde a amostra

aumentar a resistência cardiorrespiratória,

foi submetida aos seguintes testes: força

agilidade, e, consequentemente, diminuir o

abdominal

tempo e melhorar a eficácia da resposta

(CANADIAN

STANDARDIZED

TEST OF FITNESS OPERATIONS MANUAL,

reflexa,

2009),

realizados em superfícies instáveis. A cada

força

de

STANDARDIZED

braço

TEST

(CANADIAN

OF

FITNESS

aula

visto

de

que

os

exercícios

NeoPilates,

os

eram

exercícios

OPERATIONS MANUAL, 2009), equilíbrio

progrediam de acordo com a capacidade do

dinâmico e agilidade (JONSON E NELSON,

aluno. Durante a execução dos exercícios,

1979 apud CARNAVAL, 1997), equilíbrio

estimulava-se, através do comando verbal, a

estático (CARNAVAL 1997) e flexibilidade

concentração, o controle do movimento, a

(RIBEIRO,

respiração diafragmática e contração do

2010).

Ainda

foi

realizada

perimetria, avaliação de adiposidade com o

abdome.

adipômetro e percentual de gordura e IMC
(Índice de Massa Corporal).

Para a comparação com os alunos
de

NeoPilates,

foram

avaliados

9
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adolescentes (7 meninas e 2 meninos) de 15
a 18 anos, praticantes de musculação há

RESULTADOS

pelo menos três meses, com média de

Foram avaliados 18 indivíduos de

frequência de 4 vezes por semana, que

15 a 18 anos, com média de idade de 16

aceitaram participar da pesquisa através da

anos, divididos em 2 grupos: NeoPilates

assinatura do TCLE e foram submetidos aos

(G1) e Musculação (G2). A distribuição por

mesmos testes citados anteriormente.

sexo foi homogênea (2 do sexo masculino e

As avaliações dos 18 indivíduos

7

do

sexo

feminino)

em

cada

grupo,

foram realizadas no Instituto Amanda Braz,

totalizando 4 indivíduos do sexo masculino e

em Lages – SC. E as 25 aulas de

14 do sexo feminino.

NeoPilates foram realizadas no mesmo

Com relação ao IMC (Índice de

local, onde encontra-se o primeiro estúdio de

Massa

Corporal),

não

houve

grande

NeoPilates do Brasil.

diferença entre os grupos. O G1 obteve

A análise estatística foi realizada

média de 21,02 e o G2 de 20,77. Quanto ao

através do teste de normalidade dos dados

percentual de gordura, observou-se diferença

de Shapiro-Wilk pelo Programa SPSS 13.0,

significativa entre os grupos, onde a média

por se tratar de amostra menor que 50. Para

do G1 foi 0,93% e do G2 2,34%, o que pode

os dados pareados, foi utilizado o teste de

ser justificado pela diferença significativa com

ANOVA e para os dados não pareados o

relação às pregas cutâneas, visto no gráfico

teste U de Mann-Whitney. O nível de

a seguir.

significância utilizado em todos os testes
estatísticos foi de 5% (p < 0,05).
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GRÁFICO
CUTÂNEAS

–

1
(em

PREGAS

NEOPILAT
ES

mm)

MUSCULA
ÇÃO

NEOPILATES

VALOR P <
0,05

MUSCULAÇÃ
O
VALOR P <
0,05

Significância Valor P < 0,05 pelo
Teste de ANOVA.

No teste de força de membros
superiores (Gráfico 3), a média masculina do
Significância Valor P < 0,05 pelo
Teste de ANOVA.

G1 foi de 26 repetições e do G2 foi de 13,5
repetições; e a média feminina do G1 foi de

Na avaliação de perimetria, houve
diferença relevante, dada em média, nas
seguintes medidas: punho (G1 = 14,9 cm; G2

22,5 repetições e do G2 foi de 12 repetições.
GRÁFICO 3 – TESTE DE FORÇA
DE MEMBROS SUPERIORES

= 17,4 cm), braço (G1 = 23,6 cm; G2 = 25,2
cm), coxa (G1 = 50,8 cm; G2 = 49,4 cm) e
cintura (G1 = 60,8 cm; G2 = 70,3 cm), sendo
a perimetria de cintura a maior diferença
entre Musculação e Neo Pilates.
No

teste

de

força

abdominal

(Gráfico 2), a média masculina do G1 foi de
28 repetições e do G2 foi de 5,5 repetições.
A média feminina do G1 foi de 23,5
repetições e do G2 foi de 13,4 repetições.
GRÁFICO 2 – TESTE DE FORÇA
ABDOMINAL

Significância Valor P < 0,05, pelo
Teste de ANOVA.

No teste de flexibilidade (Gráfico
4), a média masculina do G1 foi de 30 cm e
do G2 foi de 0 cm, e a média feminina do G1
foi de 29,85 cm e do G2 foi de 17,57 cm.

GRÁFICO

4

–

TESTE

DE

FLEXIBILIDADE
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do G1 foi de 7,33 segundos e do G2 foi de
NEOPILATES
MUSCULAÇ
ÃO

24,33 segundos.

GRÁFICO

6

–

TESTE

DE

AGILIDADE E EQUILÍBRIO DINÂMICO

VALOR P <
0,05

NEOPILAT
ES
MUSCULA
ÇÃO

Significância Valor P < 0,05, pelo
Teste de ANOVA.

VALOR P <
0,05

No teste de equilíbrio estático na
Significância Valor P 0,05, pelo

posição “Avião” (Gráfico 5), a média do G1
executando o teste com o Membro Inferior

Teste U de Mann-Whitney.

Direito (MID) foi de 61,8 segundos e do G2
foi de 13,6 segundos; com o Membro Inferior
Esquerdo (MIE) a média do G1 foi de 52

DISCUSSÃO
Após a análise estatística dos

segundos e do G2 foi de 15,55 segundos.

dados pesquisados, observou-se diferença
GRÁFICO

5

–

TESTE

DE

significativa entre os grupos estudados em
todos os teste realizados. Com relação à

EQUILÍBRIO ESTÁTICO

diferença entre os grupos sobre as pregas
NEOPILATES

cutâneas e percentual de gordura, pode ser
justificado pelo fato de os praticantes de

MUSCULAÇ
ÃO
VALOR P <
0,05

NeoPilates realizarem seus exercícios em
superfícies instáveis, o que, segundo Lopes
et. al. (2006), gera maior gasto calórico, pelo
fato de recrutar maior número de fibras
musculares na execução do movimento, o

Significância Valor P < 0,05, pelo
Teste U de Mann-Whitney.

que também promove aumento de massa
muscular e perda de massa adiposa. Sendo
assim, justifica-se a pequena diferença do

No teste de agilidade e equilíbrio
dinâmico “Amarelinha” (Gráfico 6), a média

IMC

entre

os

grupos,

pois

o

Grupo

NeoPilates (G1) ganhou mais massa magra
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com relação ao Grupo Musculação (G2), e,

Todos os indivíduos do grupo G2

conseqüentemente, obtiveram redução de

classificaram-se em nível ruim no teste de

percentual de gordura e perimetria de

flexibilidade, sendo que o público masculino

medidas importantes como a cintura.

não conseguiu alcançar nenhuma marca. Os

No teste de força abdominal, o G1

indivíduos do grupo G1 classificaram-se

classificou-se em nível ruim e abaixo da

entre nível ruim e excelente, sendo que todos

média, e o G2 ficou em nível ruim. Porém, o

alcançaram ótimas marcas. O método pilates

G1 obteve número maior de repetições na

e NeoPilates trabalham a flexibilidade de

execução do teste. Isto pode ser explicado

forma dinâmica, através do relaxamento da

pelo

musculatura

forte

trabalho

de

fortalecimento

antagonista

e

força

da

abdominal baseado no método Pilates, onde

musculatura agonista (ACHOUR JR., 2006

todos os movimentos devem ser executados

apud

a partir da região denominada por Joseph

flexibilidade,

Pilates de “Power House” (centro de força), o

(2009),

que garantirá maior força dessa musculatura,

qualidade

do

estabilidade e prevenção de lesões na

atividades

com

coluna, principalmente na região lombar, e

movimento e reduzir o risco de lesões

proporcionará um corpo mais delineado e em

músculo-articulares, pois através da ênfase

forma (SANTOS, 2008).

na flexibilidade dinâmica estimula-se o fuso

No teste de força de membros

BARRA

é

muscular

e

ARAÚJO,

segundo
importante

Dantas
para

movimento,

e

a

realizar

amplitudes

um

A

Soares

melhorar
para

grandes

acarretando

2007).

reflexo

de

de

superiores, o G1 classificou-se entre o nível

estiramento

abaixo e acima da média, e o G2 entre o

consequentemente, aumentará a elasticidade

nível ruim e médio. O ganho de força de

muscular.

dessa

estrutura

e,

braços no NeoPilates justifica-se pela

No teste de equilíbrio estático

instabilidade gerada pelos equipamentos, o

posição “Avião”, a amostra do G1 classificou-

que leva a estímulos proprioceptores que vão

se em nível excelente, e a amostra do G2 em

gerar

maior

nível ruim e médio. A diferença entre os

resistência muscular, aumentando assim a

grupos foi muito grande, pois na musculação

estabilidade articular, o enfoque no aumento

trabalha-se

da força de certo movimento de braço e

superficial do corpo, gerando hipertrofia. Já

maior sustentação consciente

nos

durante

maior

o

controle

exercício

motor

e

do

corpo

(LEPORACE,

METSAVAHT e SPOSITO, 2009).

métodos

somente

pilates

a

e

musculatura

NeoPilates,

evidencia-se a musculatura profunda, que
gera maior estabilidade articular, equilíbrio
muscular, resistência, controle corporal e
144
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manutenção da postura, o que facilita a
permanência

em

posições

estáticas

(MARCHESONI et al, 2010).
No teste de equilíbrio dinâmico e
agilidade “Amarelinha”, o G1 ficou entre o
nível excelente, e o G2 entre o nível ruim e
acima da média, tendo diferença significativa
entre as médias dos grupos. Pelo fato de os

BRAZ DE SOUZA, A. C. Apostila do curso
de pós graduação em pilates pelo Instituto
de Pós Graduação Amanda Braz.
Lages/SC, 2011.
BARRA, B. S.; ARAÚJO, W.B. O efeito do
método pilates no ganho da flexibilidade.
Linhares/SP, 2007.
BORBA, P. C. S. A importância da
atividade física lúdica no tratamento da
obesidade infantil. São Paulo/SP, 2006.

exercícios de NeoPilates serem realizados
em superfícies instáveis, é possível obter em

BLOUT, T.; McKAENZIE, E. Pilates básico.
São Paulo: Manole, 2006.

maior resposta reflexa e ampliação da
capacidade de execução de movimentos
sutis e ágeis, desenvolvendo uma vida mais
saudável e com menor risco de quedas e
lesões através do estímulo à estabilidade
corporal (MARCHESONI et al, 2010).

Ficam evidentes os resultados
significativos do NeoPilates com relação à
Musculação. Mostra-se a importância do
de

cadeias

musculares

profundas e responsáveis pela estabilidade
das estruturas articulares, bem como a
importância

do

CANADIAN STANDARDIZED TEST OF
FITNESS OPERATIONS MANUAL. Teste de
força abdominal e de braço, 2009.
CARNAVAL. Testes
agilidade, 1997.

CONCLUSÃO

fortalecimento

CAMPOS, M. A. Musculação: diabéticos,
osteoporóticos, idosos, crianças, obesos.
Rio de Janeiro: Sprint, 2004.

incentivo

ao

treino

de

flexibilidade e equilíbrio, o que proporcionará
maior qualidade de vida e menor índice de
lesões osteomioarticulares.

de

equilíbrio

e

DANTAS, E. H. M.; SOARES, J. S.
Flexibilidade
aplicada
ao
personal
training. Rio de Janeiro, 2009.
LAZZOLI, J. K.; NÓBREGA, A. C. L.;
CARVALHO, T.; OLIVEIRA, M. A. B;
TEIXEIRA, J. A. C.; LEITE, N.; MEYER, F;
DRUMMOND, F. A. Atividade física e
saúde na infância e adolescência.
Curitiba/PR, 1998.
LEPORACE, G.; METSAVAHT, L; SPOSITO,
M. M. M. Importância do treinamento da
propriocepção e do controle motor na
reabilitação
após
lesões
músculo
esqueléticas. Rio de Janeiro/RJ, 2009.
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RESUMO

ABSTRACT

A massagem Shantala é uma das mais
utilizadas
em
bebês
por
influenciar
diretamente os sistemas musculoesquelético,
nervoso, circulatório e os processos
bioquímicos e fisiológicos. Essa técnica é
uma arte tradicional que através do toque
transmite amor, ternura e fortalecendo o
vínculo mãe-bebe. Dessa forma este projeto
tem objetivo de oferecer às puérperas a
técnica da Shantala visando contribuir para a
qualidade de vida dos bebes, facilitando a
evolução do sistema motor da criança, sendo
tal fato importante, pois está vinculada à
prevenção de desordens futuras. Além disso,
pretende-se fortalecer as ações de promoção
da saúde na atenção básica. O presente
projeto foi implantado na USF Gethal, nos
encontros de educação em saúde de
gestantes e puericultura; organizado em 6
encontros com duração de 90 minutos cada e
com frequência semanal. Foi aplicado um
questionário estruturado no primeiro e último
encontro com intuído de avaliar se houve
alguma melhora nos bebês em relação a
aplicabilidade da técnica considerando os
benefícios que a mesma oferece. Ao final da
oficina de Shantala, observou-se a melhora
na qualidade do sono, fortalecimentos do
sistema imunológico considerando que
alguns bebês diminuíram a incidência de
doenças respiratórias, redução das cólicas
intestinais e fortalecimento do vínculo mãebebê.

The Shantala massage is one of the most
used in infants by directly influencing the
musculoskeletal, nervous, circulatory systems
and the biochemical and physiological
processes. This technique is a traditional art
that through touch conveys love, tenderness
and strengthening the bond between mother
and baby. Thus this project has the goal of
providing postpartum Technique Shantala to
contribute to the quality of life of babies,
facilitating the evolution of the motor system
of the child, being such an important fact,
because it is linked to the prevention of future
disorders. In addition, we intend to strengthen
efforts to promote health in primary care. This
project was implemented at USF Gethal
encounters in health education of pregnant
and childcare; organized in six meetings
lasting 90 minutes each, with a weekly
frequency. A structured questionnaire on the
first and last meeting with intuited was
applied to assess whether there was any
improvement in babies in relation to the
applicability of the technique considering the
benefits that it offers. Shantala the end of the
workshop, there was improvement in sleep
quality, invigoration of the immune system
whereas some infants decreased the
incidence of respiratory diseases, reduction
of intestinal cramps and strengthen the
mother-infant bond.

Palavras-chave:
vínculo mãe e
psicomotor.

Keywords: health promotion; bond between
mother and son; psychomotor development.

promoção da saúde;
filho; desenvolvimento
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INTRODUÇÃO

de

massagem

infantil,

descoberta

pelo

médico Frederick Leboyer, em 1995 na Índia,
A natureza inicia a massagem no bebê

quando avistou em meio às ruas de Caucutá,

desde o ambiente intrauterino, onde ele

uma mulher sentada no chão massageando

recebe carícias suaves do útero através de

seu bebê. Encantado com a beleza e

movimentos realizados pela mãe no dia a dia

harmonia

(McCLURE,

desenvolvimento

contemplar aquele momento mágico e cari-

sensorial no feto começa desde cedo,

nhoso, visto que aquela era uma tarefa diária

iniciando pelo sistema tátil seguido pelo

das mães indianas. A mulher deixou o Doutor

vestibular, olfativo, gustativo, auditivo e visual

Leboyer

(SILVA, 2006). Ao nascer, o tato é o mais

massagem, explicou-lhe a técnica, o qual

desenvolvido dos sentidos e através dele que

absorveu cada detalhe e trouxe para o

os

sua

Ocidente, batizando-a como Shantala, em

primeira comunicação e linguagem, eles

homenagem ao nome da mulher que o

sentem necessidade de um contato íntimo

ensinou (LEBOYER, 1995).

1997).

recém-nascidos

O

desenvolvem

com a mãe, do aconchego do seu colo, de

dos

movimentos,

fotografar

Originária

da

cada

ficou

passo

Índia

e

a

da

passada

ser alimentado quando têm fome e de

verbalmente de mãe para filha, geração após

dormirem

geração, além de ser fortemente influenciada

quando

estão

satisfeitos

(McCLURE, 1997).

pelas tradições do Yoga e da Medicina

Guyton (2002) cita que a pele, através

Ayurvédica a Shantala é uma técnica milenar

de receptores táteis, não é só uma barreira

composta por uma série de movimentos pelo

de proteção, mas também uma importante

corpo todo, que exigem atenção e domínio

via de comunicação que reage a estímulos

(LIMA,

externos,

diretamente os sistemas musculoesquelético,

além

de

eliminar

substâncias

2004).

Essa

nervoso,

corporal, a pressão e o fluxo sanguíneo. A

bioquímicos e fisiológicos regulados também

massagem

na

por esses sistemas (BRÊTAS e SILVA,

regulação dos sistemas fisiológicos, além de

1998). Essa técnica é muito mais que uma

proporcionar

organismo

massagem infantil, é uma arte tradicional,

homeostático

que através do toque transmite amor, ternura

restaurando

grande

estímulos
o

equilíbrio

importância

ao

natural.

e

os

afeta

nocivas ao organismo, regular a temperatura

tem

circulatório

massagem

processos

e permite despertar e relembrar o mundo

Uma das massagens mais utilizadas

vivenciado no útero materno (McCLURE,

com os bebês é a Shantala. É uma técnica

1997). Apesar de ser um toque carinhoso,
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não deixa de ser profundo e intenso,

miocárdio, retardo dos impulsos pelo nodo

interferindo na função dos órgãos de forma a

atrioventricular e a diminuição da FC.

estimulá-los

ou

harmonizá-los

(VIOTTI,

1995).

Portanto, uma das confirmações para a
queda da FC após a aplicação da massagem

A massagem infantil, Shantala, produz

pode ser pela ação parassimpática ativada

estimulação cutânea ativando receptores

através do toque após certo tempo. Porém,

sensoriais ali presentes. Esses receptores

com a estimulação mecânica outras reações

estão

Sistema

no organismo, além do sistema nervoso,

Nervoso Central e, através de reflexos

também são estimuladas e podem levar a

estimulam o Sistema Nervoso Autônomo

alterações fisiológicas.

intimamente

ligados

ao

(SNA), o sistema endócrino e substâncias

A estimulação pelo toque influencia na

químicas do corpo (CRUZ, 2006). Para

produção de algumas substâncias neuro-

Sinclair (2008), o SNA é responsável em

endócrinas, responsáveis na regulação de

manter o equilíbrio fisiológico, sendo dividido

funções

em via simpática, responsável pela ativação

substâncias ativadas pela massagem é a

e, a via parassimpática responsável pela

serotonina, responsável pela adequação do

restauração. Inicialmente o toque ativa a via

comportamento,

simpática, o que leva a uma melhora da

indivíduo, a irritabilidade, deixando-o mais

circulação

calmo, tranquilo e modulando seu ciclo de

local

e

sistêmica,

melhor

suprimento sanguíneo e troca de fluidos
tissulares,

auxilia

o

dessas

humor

do

sono/vigília (FRITZ, 2002).
Durante uma pesquisa desenvolvida por

venoso, aumento do débito cardíaco e,

Linkevieius, Meneghetti, Silva, Batistela &

consequentemente,

da

Ferracini (2012), destacou-se que dentro da

frequência cardíaca (FC). No entanto, após

totalidade dos lactentes que receberam a

15 minutos de estimulação sustentada pela

massagem

massagem, quem passa a ser ativado é o

aplicação, concordando com a hipótese de

parassimpático.

no

que a massagem Shantala regula o ciclo

importante papel da via parassimpática na

sono/vigília. Presume-se então, que o fato de

regulação da frequência dos batimentos

a FC diminuir após a massagem, deve-se

cardíacos. Essa via é responsável em dimi-

também a benefícios secundários obtidos

nuir todas as atividades do coração como:

através da massagem como a tranquilidade e

diminuição

o relaxamento.

num

Há

força

um

de

melhor

regulando

Uma

retorno

da

num

fisiológicas.

aumento

destaque

contração

do

55,5%

dormiram

após

a
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A

vasodilatação

e

a

melhora

da

circulação local causada pela aplicação da

com a frequência de uma vez ao dia, no
período noturno.

massagem fazem com que o calor das

Outro fator avaliado foi o sono das

porções internas do corpo seja conduzido

crianças.

para a pele através do sangue com grande

apresentam dificuldade para começar a

eficiência. É possível observar esse aumento

dormir ou demoravam um pouco, porém

da temperatura local comparando uma área

conseguiam dormir sem chorar. Também foi

antes e após a aplicação da massagem. A

avaliada a quantidade de vezes que os

área fica mais quente, refletindo o maior fluxo

bebês acordavam, no qual foi mencionada

de sangue aquecido. A temperatura corporal

mais de quatro vezes ou duas vezes por

é regulada por mecanismos de feedback

duas pessoas (25%), uma vez por três

operados por meio de centros termorre-

(37,5%) e três vezes por um indivíduo

guladores localizados no hipotálamo, como

(12,5%). Após o tratamento, notou-se que

também pelo SNA simpático, o qual regula o

50% dos pesquisados mencionaram que os

grau de vasoconstrição dos vasos em

bebês iniciam o sono com facilidade ou então

resposta a variação da temperatura corporal

demoravam um pouco, assim como houve

interna e as alterações da temperatura

uma redução no número de vezes que o

ambiente. A temperatura do corpo pode

bebê despertava. Segundo Hoffmann (2015)

sofrer influência da temperatura ambiente,

a

podendo perder calor, por exemplo, ao ficar

proporciona

em um ambiente mais frio, em até 15% da

produzindo enzimas necessárias à síntese

sua temperatura corporal normal.

protéica, diminui os níveis de catecolaminas

Na

pesquisa

desenvolvida

por

e

Um

Shantala

ativa

percentual

enquanto
a

a

de

toque

37,5%

terapêutico

estimulação

produção

de

cutânea,

endorfinas,

Umemura, Leite, Palácio & Capelassi (2010),

neurotransmissores

analisou-se ainda a presença ou não de

sensações de alegria e bem-estar, gerando

cólicas intestinais. De acordo com os dados

desta forma um sono tranquilo e mais

colhidos, 42,85% das crianças apresentavam

resistente a barulhos externos.

cólicas de 2 a 3 vezes por dia e 28,58% uma

responsáveis

pelas

Outro benefício observado com o uso

vez ou mais de três vezes ao dia. Em geral,

deste

os períodos dolorosos eram associados a

intestinal melhora

defecação, principalmente pela manhã e a

massagem porque há um estímulo na

noite.

musculatura

Após

as

sessões,

apenas

duas

crianças (25%) permaneciam com as cólicas,

recurso

é

lisa,

que

o

funcionamento

com a

aplicação da

melhorando

assim

o

peristaltismo. A estimulação em qualquer
150

ponto da musculatura lisa do intestino pode

Após

a

formação

do

grupo,

foi

produzir o aparecimento de um anel contrátil

esclarecido aos pais o objetivo, bem como a

que, a seguir, se propaga ao longo do tubo

técnica e o auxílio para futuras orientações.

intestinal, assim facilitando o movimento

Será

(Hoffmann, 2005).

estruturado

ainda

aplicado

um

questionário

composto

por

cinco

itens

Desta forma, este projeto tem objetivo

contendo dados relacionados à identificação

de oferecer as puérperas a técnica da

da criança, avaliação clínica, comportamento

Shantala, visando contribuir para a qualidade

do bebê, qualidade do sono e frequência de

de vida dos bebês, facilitando a evolução do

cólicas.

sistema motor da criança, sendo tal fato

Em seguida, os bebês iniciaram o

importante, pois está vinculada a prevenção

acompanhamento teórico e prático, com 6

de instalações de desordens futuras ou de

(seis) encontros semanais. O aprendizado da

qualquer

disso,

técnica de massagem infantil, Shantala,

pretende-se fortalecer as ações de promoção

supervisionado pela fisioterapeuta e sua

da saúde com a implantação do Projeto “A

equipe de NASF e ao menos uma pessoa da

MAGIA DO TOQUE”.

equipe de referência, todas capacitadas

outra

alteração.

Além

anteriormente.
1. METODOLOGIA

As sessões tiveram duração de 30
minutos, os pais foram orientados quanto à

O presente projeto foi realizado na

realização da técnica em ambiente domiciliar.

Policlínica da Secretaria da Saúde e nas

Ao término dos encontros, será aplicado o

Unidades Básicas de Saúde dos bairros:

mesmo questionário inicial acrescido de uma

Tributo, Gethal e Guarujá, nos encontros de

questão solicitando a mãe se percebeu

Educação em Saúde, voltados a Puericultura.

alguma melhora em relação a aplicabilidade

Para

a

realização

deste

trabalho

da técnica.

necessitou a presença de mãe e/ou pai, ou

O grupo foi realizado com até 8 (oito)

responsável junto de crianças no primeiro

crianças e realizado em local de temperatura

ano de vida e que se enquadrem nos critérios

ambiente (aquecido quando necessário) e

de inclusão: ser lactente, peso maior que

calmo. A massagem infantil, seguirá a

2500gr, de ambos os gêneros, ausentes de

sequência

patologia grave, exceto com a liberação

movimentos por todo o corpo do lactente,

médica.

realizada com um óleo natural para crianças,

da

técnica

Shantala,

com

seguindo um ritmo lento e constante, além de
151

manipulação do
membros

segmento articular dos

superiores

que

Guimarães (1997), afirma que os

proporcionará alongamento e relaxamento e,

efeitos da Shantala, assim como os da

para finalizar e completar a técnica, o

massagem visam o equilíbrio fisiológico e,

lactente será embalado pela mãe e /ou pai,

através

realizando movimentos que o fará relembrar

proprioceptivas proporcionam sensações de

o

movimento, estimula a mobilidade futura,

ambiente

banho

e

intra-uterino,

preconizado

inferiores

substituindo

pela

o

massagem

de

adaptações,

informações

plasticidade

sensório-

e

causa

Shantala, uma vez que este seria de difícil

mobilização dos músculos e articulações.

realização no ambiente em que os grupos

Essa

são desenvolvidos.

musculares (relaxa fibras e diminui a tensão

terapêutica

normaliza

alterações

Antes e após a aplicação da massagem

reflexa dos tendões); respiratórias (diminui a

foram mensurados os seguintes sinais vitais:

frequência respiratória e aumenta expansão

Frequência

torácica); circulatórias (causa vasodilatação,

cardíaca

(FC),

Frequência

respiratória (FR) e Temperatura Corporal

diminui

a

(T°), que serão aferidos pela médica da

(estimula

unidade.

nervoso (acelera mielinização das células,
estimula

4. ACOMPANHAMENTO

pressão
o

a

cardíaca);

peristaltismo)

propriocepção

e

e

digestivas
o

sistema

diminui

a

ansiedade).
A Shantala é um recurso simples e de

Para monitorar e avaliar a qualidade do

fácil aplicabilidade, que pode ser utilizado por

Projeto “A Magia do Toque” obteve a

pais, cuidadores e terapeutas. Diante dos

elaboração de relatórios com dados sobre o

benefícios que pode oferecer e visto que

andamento

após o nascimento de seus filhos, ocorre

(número

e
de

evolução

das

participantes,

atividades
frequência,

ocorrências, casos específicos, entre outros).
Alguns

dos

instrumentos

utilizados

uma

grande

evasão

dos

locais

de

atendimento, prejudicando muitas vezes o
acompanhamento

desse

recém-nascido

foram os questionários aplicados, como

pretende-se introduzir a Shantala como

citado anteriormente. Além do retorno dos

recurso no cuidado a saúde da Secretaria da

pais, com intuito de avaliar a efetividade do

Saúde e na Atenção Básica.

trabalho.

Walker, 2000, afirma que para uma
respiração acontecer com facilidade e em

5. BENEFICIOS

ritmo normal o tronco e ombros precisam
152

estar livres e relaxados. A massagem sobre a
caixa torácica mobiliza indiretamente as
articulações

costovertebrais

e

condro-

esternais evitando a rigidez dessas pequenas
articulações, o qual proporciona uma melhor
elasticidade muscular e maior flexibilidade
articular, melhorando a mobilidade do gradil
costal e permitindo um pleno e melhor funcionamento

dos

pulmões

(DOMENICO,

1998).
O

relaxamento que a massagem

proporciona, principalmente sobre a caixa
torácica e membros superiores torna a
respiração mais profunda e regular, levando

PA, Marino WT. Recém Nascido. 4ed. São
Paulo: Sarvier; 1995, p.568-72.
Cruz CMV, Caromano FA. Efeitos fisiológicos
da massagem para bebês. Fisioter Bras
2006;7(2):149-54.
Domenico G, Wood EC. Efeitos Mecânicos,
Fisiológicos, Psicológicos e Terapêuticos da
Massagem. In: Domenico G, Wood EC.
Técnicas de Massagem de Beard. 4ed. São
Paulo: Manole; 1998, p.55-71.
Fritz S. A arte científica da massagem
terapêutica. In: Fritz S. Fundamentos da
massagem terapêutica. 2ed. São Paulo:
Manole; 2002, p.147-75.
Guimarães AE, Gomes CP, Montemezzo CO,
Alves ET, Accadrolli GK, Kruger JG, et al.
Shantala, massagem terapêutica para bebês.
Fisioter Mov 1997;9(2):54-89.

a uma melhora da oxigenação sanguínea.
Após uma sessão de massagem sobre o
tórax é possível observar uma respiração
mais fácil e regular devido ao aumento da

Guyton AC, Hall JE. Regulação Neural da
Circulação e Controle Rápido da pressão
arterial. In: Guyton AC, Hall JE. Tratado de
fisiologia Médica. 10ed. Rio de Janeiro:
Guanabara; 2002, p.174-83.

expansão da caixa torácica proporcionada
pela terapia. O relaxamento supostamente
aumenta a estimulação parassimpática já
descrito na FC e, quanto mais relaxado, o
indivíduo

torna-se

massagem,

maior

durante
é

essa

ou

após

a

estimulação

(SINCLAIR, 2008).
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TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO MELHOROU A QUALIDADE DE
VIDA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
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Roselilda Maria Zago Costa – UNIPLAC
<danielevarela@yahoo.com.br>

RESUMO

ABSTRACT

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma condição
pandêmica e apesar dos avanços na
prevenção, sua incidência e prevalência vêm
aumentando. Os sinais mais freqüentes são:
dispnéia e cansaço, decorrentes em parte de
alterações respiratórias como diminuição da
força muscular o que pode contribuir para
uma piora da qualidade de vida destes
indivíduos. O objetivo do estudo foi analisar
os efeitos de um treinamento muscular
inspiratório na força muscular e qualidade de
vida em pacientes com IC compensada.
Foram relatados 3 casos.

Heart failure is a pandemic condition and
despite advances in prevention, its incidence
and prevalence are increasing. The most
frequent signs are dyspnea and fatigue,
stemming in part from changes such as
reduction in respiratory muscle strength
which can contribute to a poorer quality of life
of these individuals. The aim of this study
was to analyze the effects of inspiratory
muscle training on muscle strength and
quality of life in patients with compensated
HF. 3 cases were reported

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca.
Qualidade de Vida. Músculos Respiratórios.

Key-words: Heart failure. Quality of life.
Respiratory Muscles.
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INTRODUÇÃO

seguintes medicamentos: diurético de alça,
nos

betabloqueador adrenérgico e inibidor de

e

agregação plaquetária. Ausência de dispnéia

consequentemente piora da qualidade de

e arritmia, nega tabagismo e doenças

vida que é apresentado por dispnéia e

respiratórias.

cansaço durante e imediatamente após

esforços e edema bilateral de pés. Patologias

alguma atividade moderada (BRAUNWALD

concomitantes:

et al., 2003). Na IC foram observadas atrofia

hipertireoidismo.

das fibras e diminuição de força de contração

Paciente 2: gênero masculino, eletrecista, 59

no músculo diafragma de cobaias e em seres

anos, 1,64 m de altura, 87 kg, IMC: 32,46

A

Insuficiência

pacientes,

cardíaca

(IC)

incapacidade

gera

funcional

humanos (HUGHES et al., 1999)

.

Tem

fadiga

a

pequenos

hipertensão

e

Kg/cm2, com diagnóstico clínico de ICC.

Os relatos de caso descrevem três pacientes

Apresentou ecocardiograma com importante

com insuficiência cardíaca tratados com

aumento

treinamento muscular inspiratório e avaliado

esquerdo, com disfunção contrátil importante

a qualidade de vida de acordo com o

e acinesia ínfero basal. Apresenta fração de

Questionário de Minessota Living With Heart

ejeção do ventrículo esquerdo de 30% e

Failure.

classe funcional III de acordo com a NYHA.

dos

diâmetros

do

ventrículo

O paciente usa os seguintes medicamentos:

RELATO DE CASOS

inibidor

da

enzima

conversora

da

angiotensina (ECA), inibidores da xantina
Paciente 1: gênero masculino, aposentado,

oxidase, diurético poupador de potássio,

76 anos, 1,57 m de altura, 53 kg, IMC: 21,54

diurético de alça. Ausência de edema, com

Kg/cm2,

de

história pregressa de 45 anos de tabagismo,

insuficiência cardíaca compensada (ICC).

tendo parado há 2 anos. Apresenta dispnéia,

Apresentou ecocardiograma com contraste

fadiga e arritmia em pequenos esforços.

espontâneo denso em átrio esquerdo, valva

Patologias

aórtica espessada com insuficiência de grau

Arterial Sistêmica (HAS) e aumento do ácido

discreto, valva mitral com insuficiência de

úrico.

grau discreto/moderado. Apresenta fração de

Paciente 3: gênero feminino, aposentada, 66

ejeção do ventrículo esquerdo de 60% e

anos, 1,64 m de altura, 68 kg, IMC: 25,37

classe funcional III de acordo com a New

Kg/cm2, com diagnóstico clínico de ICC.

Heart Association (NYHA). O paciente usa os

Apresentou ecocardiograma com hipocinesia

com

diagnóstico

clínico

concomitantes:

Hipertensão

2

3

contração

Equação de Black e Hyatt (KOVELIS et al.,

segmentar, movimento hipocinesia difusa,

2008), solicitando ao indivíduo que fizesse a

septo

com

expiração máxima e depois a inspiração

hipocinesia, disfunção contrátil do ventrículo

máxima com a boca no bocal, o treinamento

esquerdo de grau moderado, insuficiência

muscular inspiratório foi realizado com um

mitral

moderado,

Theshold® IMT, que é uma carga linear

discreto.

pressórica, com o paciente sentado a 40% da

Apresenta fração de ejeção do ventrículo

PImáx, durante 30 minutos, 3 vezes por

esquerdo de 38,7% e classe funcional II de

semana, com cinco séries de 10 inspirações

acordo com a NYHA. A paciente usa os

profundas e calmas, com um intervalo de um

seguintes medicamentos: beta bloqueador

minuto entre as séries, por um período de 10

adrenérgico, alfa bloqueador adrenérgico,

semanas.

no

ventrículo

do

e

esquerdo,

ventrículo

tricúspide

insuficiência

inibidor

de

aórtica

da

esquerdo

grau

de

enzima

grau

conversora

da

angiotensina (ECA), diurético poupador de
potássio,

antiinflamatório

não

esteróide

A evolução da PImáx dos pacientes 1, 2 e 3
pode ser vista no Gráfico 1.

(AINE), bloqueador de canais de cálcio,

Na primeira semana o paciente 1 teve valor

diurético de alça, anticoagulante classe

de -48 cmH2O. Os valores encontrados nas

antagonista da vitamina K. Ausência de

10 semanas seguintes foram gradualmente

edema

mais elevados, tendo o paciente alcançado -

e

pregressa

dispnéia.
de

Não

tabagismo

tem

história

e

doenças

120

cmH2O

na

última

semana,

tendo

respiratórias. Apresenta fadiga a médios

ultrapassado ao valor previsto para sua idade

esforços e arritmia a grandes esforços.

que é de -101 cmH2O .

Patologias concomitantes: HAS, dislipidemia
e diabetes tipo II.

Na primeira semana o paciente 2 teve valor
de -70 cmH2O. Os valores encontrados nas
10 semanas seguintes foram gradualmente

FORÇA MUSCULAR INSPIRATÓRIA

mais elevados, tendo o paciente alcançado 126

cmH2O

na

última

semana

tendo

A avaliação respiratória foi realizada com o

ultrapassado ao valor previsto para sua idade

manovacuômetro

que é de -105 cmH2O .

Brasileira)

para

(Record®),
verificação

da

Industria
Pressão

Inspiratória Máxima, que tem seu valor
esperado para cada indivíduo segundo a

Na primeira semana a paciente 3 teve valor
de -30 cmH2O. Os valores encontrados nas
10 semanas seguintes foram gradualmente
3
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mais elevados, tendo a paciente alcançado 65

cmH2O

na

última

semana,

não

A qualidade de vida foi avaliada no início e

conseguindo chegar ao valor previsto para

no término do tratamento pelo questionário

sua idade que é de -69 cmH2O .

de Minnesota Living With Heart Failure
(UMEDA, 2006), que é constituído por 21
questões, cada qual responde numa escala

Gráfico 1: Evolução da PImáx dos pacientes

de 0 a 5 sendo que 8 questões são referidas

1, 2 e 3 ao longo de 10 semanas doTMI.

como medidas de dimensão física, 5 outras
questões estão referidas com medida de

Evolução da PImáx

PImáx (cmH2O)

paciente 1

paciente 2

dimensão emocional e os outros itens como

paciente 3

140

dimensões gerais, sabendo que um escore

120

mais baixo reflete melhor qualidade de vida.

100

As médias dos resultados obtidos estão

80
60

apresentadas na Tabela 1.

40

Tabela 1: Resultados da avaliação da qualidade

20

de vida dos pacientes 1, 2 e 3, antes

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(pré) e após (pós) o treinamento

Semanas de treinamento

muscular inspiratório.

QUALIDADE DE VIDA
Fonte: Pesquisa das Autoras (2014).

Parâmetros

Pré

Pós

Escore Global

22,33 ± 4,5

10,00 ± 0,00

Dimensão Física

10,00 ± 4,24

3,00 ± 0,82

Dimensão Emocional

3,67 ± 1,7

3,00 ± 0,82

Dimensão Geral

8,67 ± 1,89

4,00 ± 0,00

Fonte: Pesquisa das Autoras (2014)

DISCUSSÃO

Os resultados mostraram que os pacientes
estudados, após o treinamento muscular
4

2

inspiratório, apresentaram melhora no que se

onde ambos os grupos participaram do

refere à força muscular inspiratória e a

protocolo

qualidade de vida.

somente o grupo TMI recebeu incremento de

Em estudo realizado pós-cirurgia cardíaca
(FERREIRA et al., 2009) com 3 pacientes
portadores

de

insuficiência

cardíaca

submetidos

a

treinamento

muscular

inspiratório

com

Threshold

durante

12

semanas, 7 vezes por semana com 30
minutos de duração e incremento semanal
com carga de 30% da pressão inspiratória

utilizando

o

Threshold,

mas

carga. Antes e após o TMI, foi avaliada a
PImáx de repouso e 10 minutos após o TCP.
O grupo TMI melhorou a PImáx de repouso
(60,5±9,4 vs 129,5±11,4 cmH2O) e 10
minutos após o TCP (46,3±1,7 vs 116,2±15
cmH2O),

demonstrando

a

melhora

no

desempenho dos músculos inspiratórios após
o TCP somente no grupo TMI.

máxima (PImáx). Ao final do TMI, constatou-

No

se

selecionados 33 pacientes com insuficiência

aumento

da

PImáx

,

melhora

da

estudo

de

(2014)

cardíaca,

(IBD) e do Índice Transacional de Dispnéia

muscular

(ITB) nos três pacientes. Dessa forma foi

participaram de um programa de TMI de 12

observado que, nos pacientes com IC

semanas, 7 sessões por semana e 30 min.

estudados, o TMI aumenta a força muscular

por sessão, com incremento semanal de 30%

inspiratória, reduz a dispnéia durante as

da

atividades de vida diária e melhora a

Inspiratory Muscle Trainer (grupo TMI com

tolerância ao esforço.

numero de 17 pacientes) e um grupo controle

Guths (2008) realizou um trabalho com
pacientes com IC que apresentam alterada
cinética de recuperação de consumo de
oxigênio (VO2) bem como reduzida força
muscular inspiratória 10 minutos após o teste
cardiopulmonar (TCP). Foram 32 pacientes
convidados a participar de um programa de
TMI durante 12 semanas, 7 sessões por
semana, com duração de 30 minutos por
sessão, com incremento semanal de 30% da
PImáx de repouso. Foram randomizados em
um grupo treinamento e um grupo controle

apresentavam

foram

pontuação do Índice de Base de Dispnéia

PImáx.

que

Chiappa

inspiratória,

Foi

os

utilizado

o

fraqueza
pacientes

Threshold

(número de 16 pacientes), que realizaram o
mesmo programa de treinamento, porém
sem carga resistiva. Antes e após o TMI,
foram avaliadas a força e a resistência da
musculatura

inspiratória,

a

capacidade

funcional, a oscilação da ventilação durante o
teste cardiopulmonar (TCP) e a qualidade
devida. Observou-se que no grupo TMI
houve aumento da PImáx de 60,9 cm H2O
para 129,6 cm H2O, da resistência, de 56,9
% para 65,5%, da distância percorrida no
teste de caminhada, de 449 m para 550 m e
2

3

no consumo de oxigênio no pico de exercício,
de 17,2 ml/Kg.min para 20,6 ml/Kg.min, a
oscilação da ventilação foi reduzida de 0,07
para 0,03 e houve também melhora da
qualidade de vida. Já no grupo controle, não

Cardiovascular. 6. ed. Rio de Janeiro: Roca;
2003.
HUGHES, P. D.; MICHAEL, I.; POLKEY, M.
Diaphragm Strenght in chronic heart failure.
Am. J. Respir. Crit. Care. Med., v. 160, p.
529-534; 1999.

houve alteração. Dessa forma então, pode-se
observar

que

o

treinamento

de

força

muscular pode beneficiar pacientes com
insuficiência cardíaca e que um número
maior

de

participantes

intensidade

e

duração

com

diferente

necessitam

ser
UMEDA, I. I. K. Manual de fisioterapia na
reabilitação cardiovascular. São Paulo:
Manole; 2006.

investigados.
CONCLUSÃO
Notou-se nos três pacientes um aumento da
PImáx

após

inspiratório,

o

treinamento

evidenciando

muscular
acentuado

incremento da força muscular inspiartória.
Constatou-se também, uma melhora da
qualidade de vida apenas no aspecto físico,
sem interferir nas condições emocionais
destes

indivíduos

de

acordo

com

o

questionario de Minessota que foi avaliado
antes

e

após

KOVELIS, D.; PITTA, F.; PROBST, V.S.
Função pulmonar e força muscular
inspiratória em pacientes com doença renal
crônica submetidos à hemodiálise. Jornal
Brasileiro de Pneumologia., v. 34, n. 11, p.
907-912; 2008.

o

treinamento

muscular

inspiratório.
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RESUMO

estudo, todos os idosos acima de 60 anos

A maioria das fraturas em idosos é causada
por quedas, o que as tornam causa mais
comum

de

lesões cerebrais

Avaliar

quais

fatores

estão

tramáticas.
fortemente

associados a presença de quedas com
fraturas em idosos residentes em um bairro
de

LagesSC.Trata-se

de

um

estudo

transversal prospectivo, que é o estudo
epidemiológico no qual fator e efeito são
observados num mesmo momento histórico
,entende-se que se trata de um estudo

com relato de queda identificados, no bairro
Santa helena, na área de abrangência 037.
Os dados serão obtidos utilizando a técnica
da entrevista por meio do instrumento de
coleta, e as variáveis serão obtidas através
do instrumento aplicado.Os resultados da
avaliação das variáveis serão compilados em
uma planilha de Excel para posterior análise
estatística. Será utilizado o SOFTWARE
estatístico

para

realização

de

análise

estatística descritiva e inferencial.

observacional com o objetivo de estabelecer

Palavras

Chave:

um diagnóstico, onde as medições serão

Comorbidades.

Quedas,

Idosos,

feitas em um único momento. Os sujeitos do

4

parcela

tem

sobre

o

doença a lentidão e a perda cognitiva e

O projeto aqui apresentado articula-se
com o macro projeto do Programa de
Educação para o Trabalho (PET), aprovado
em julho de 2013 pela Secretaria de Gestão
do Trabalho e da Educação na Saúde, e
atende as linhas de atuação do Pet Rede de
e

população

envelhecimento é a decadência física, a

INTRODUÇÃO

Urgência

da

Emergência

(RUE),

principalmente ao que se refere à redução de
quedas na população idosa fato este que se

invalidez.
Na cidade de Lages, observa-se,
assim como as demais cidades do país, que
esta vivenciou o processo de envelhecimento
nas últimas três décadas. Segundo dados do
banco nacional do DATASUS, em 30 anos a
população idosa lageana passou de 4,9 %
para 11,5% do total da população.

configura como um grave problema de saúde

Considere-se ainda que o número de

pública na região da Serra Catarinense e em

jovens e adolescentes tem diminuído em

todo país.

razão da queda dos índices de natalidade e

A Organização Mundial da Saúde
(OMS) estima que, em 2050, haverá cerca de
400 milhões de idosos com mais de 80 anos,
frente aos 14 milhões que havia em meados
do século XX, o que vêm preocupando de
forma significativa toda uma sociedade. O
envelhecimento

da

população

está

fecundidade. Neste sentido evidencia-se a
transição

demográfica

diferentemente

dos

abruptamente

países

europeus

e

asiáticos em que esta ocorreu de maneira
paulatina, permitindo melhor planejamento e
proteção social a este público.
Logo,

entende-se

envelhecimento

cada um encontra-se numa fase diferente

maiores chances de viver mais, contudo, a

desta transição. A questão é que em poucos

gestão

anos, haverá mais idosos acima de 60 anos

tardiamente que este incrementou número de

que crianças com menos de cinco, segundo

doenças crônicas não transmissíveis, e como

um relatório da OMS (OMS, 2012).

consequência

O processo do envelhecimento é um
fenômeno relativamente novo no Brasil e a
sociedade, por sua vez ainda enfrenta o
preconceito e a discriminação contra a
pessoa idosa. A imagem que a grande

Sistema

para

o

acontecendo em todos os países, embora

do

trouxe

que

Único

população

percebe

quedas. Infelizmente até o

momento, pouco tem sido os movimentos
entre os cenários assistenciais em saúde
para reduzir estes drásticos indicadores que
comprometem

diretamente

o

envelhecer

saudável e ativo.
5

E estudos realizados em Atlanta nos

avaliação sistemática da causa subjacente,

Estados Unidos pelo Centro de Controle e

impedindo um olhar mais acurado para as

Prevenção de Doenças apontam que trinta

consequências funcionais que seguirão e por

por cento das pessoas idosas que caem

sua vez, pouco se faz na possibilidade de

sofrem moderadas a graves lesões, como

prevenção futura para o mesmo agravo.

lacerações, fraturas de quadril, ou cabeça
traumas.

Estas

lesões

podem

torná-los

incapacitados para exercer as atividades de
sua vida diária, além de aumentar o risco de
morte prematura. (VRIES, et al, 2010).

causada por quedas, o que as tornam causa
comum

de

lesões

cerebrais

traumáticas. Em 2000, 46% das quedas
fatais entre idosos foram devido a Trauma
crânio encefálico (TCE) as fraturas da coluna
vertebral,

quadril,

antebraço,

perna,

tornozelo, bacia, braço e mãos. Muitos
idosos que caem, mesmo se eles não estão
feridos,

desenvolve

um

medo

de

cair

novamente, este medo pode levá-los a limitar
as suas atividades, o que leva a isolamento,
a mobilidade reduzida e a perda de aptidão
física, o que por sua vez, em um efeito
cascata, aumenta o risco real de cair.
(VRIES, et al, 2010).
Assim

sendo,

as

quedas,

se

os idosos e por sua vez incrementam as
admissões nos serviços de emergência e os
de

trauma.

O

olhar

do

profissional desse serviço, geralmente se
concentra

sobre

a

resultado

de

uma

revisão

sistemática de forte evidência onde os
pesquisadores avaliaram o benefício de uma

para atender idosos caidores e assim reduzir
novos episódios de quedas.
O estudo apontou que as ações
integradas e longitudinalizadas mostraram-se
eficazes para a promoção do envelhecimento
ativo. (FECHE, et al, 1999).Corroboram
sobre o tema, outra

revisão sistemática,

citada pelos autores Michael, Whitlock,et al
(2010) onde apontam fortes evidências de
que vários tipos de cuidados de saúde
primários

com

aplicáveis

intervenções

reduzir

quedas

quedas

entre

os

idosos.Logo, entende-se que intervenções
eficazes na atenção Primária necessitam ser
implementadas para identificar os idosos com
maior risco para queda.

configuram como uma queixa comum entre

indicadores

importante

avaliação interdisciplinar na atenção primária

A maioria das fraturas em idosos é

mais

A revista Lancet publicou um estudo

lesão,

com

pouca

A idéia deste estudo fundamenta-se
na necessidade de avaliar os idosos caídores
a fim de conhecer os fatores que podem
estar associados ou não a presença de
quedas

e

suas

complicações.

Pode-se

apontar aqui, que idosos com 60 anos ou
6

mais que apresentem uma história de quedas

Trata-se de um estudo transversal

ou um histórico de problemas de mobilidade,

prospectivo, que segundo Filho e Rouquayrol

inatividade física, presença de depressão e

(2003) é o estudo epidemiológico no qual

uso da polifarmácia sinalizam para um

fator e efeito são observados num mesmo

desempenho ruim no teste Time-Up-and-Go

momento histórico. Entende-se que se trata

cronometrado (levantar e caminhar 5 passos

de um estudo observacional com o objetivo

em 10 segundos), o que imediatamente

de estabelecer um diagnostico, onde as

remete,

equipe

medições serão feitas em único momento,

multiprofissional a elaborar um plano de

não existindo a continuidade e seguimento

intervenção singular para os idosos frágeis e

dos envolvidos. Estes estudos também são

vulneráveis.

utilizados para descrever associações entre

ou

Para

deveria

remeter

frasear-se

aqui

a

os

autores

variáveis.

Gillespie, et al, (2012) ao divulgarem em uma
revisão

sistemática,

das

(2004) quando apontam que os estudos

exercícios

e

transversais envolvem a coleta de dados em

benefício

de

um ponto do tempo. Os fenômenos obtidos

suplementação de vitamina D para adultos

durante o período da coleta de dados são

51 e idosos acima de 70 anos. Reforçam

apropriados para descrever a situação, o

ainda, que intervenções abrangentes de

status,

avaliação e gestão multifatoriais devem

que foi citado, as autoras ainda concluem

incluir a avaliação de múltiplos fatores de

que

risco para quedas e prestação de cuidados

econômicos e fáceis de controlar.

intervenções
fisioterapia

os

efeitos

eficazes

de

associado

aos

Concorda-se com Polit, et al,

os

médicos e sociais para abordar fatores
identificados durante a avaliação. Nesta
perspectiva, entende-se a relevância deste
estudo que buscará em um bairro de um
município de Lages, identificar quais são os
idosos

caidores

fortemente

e

quais

associados

recorrência das quedas.
METODOLOGIA

na

fatores

estão

incidência

e

o fenômeno e suas relações. Pelo

delineamentos

transversais

são

O estudo será realizado no bairro
Santa Helena, utilizando como referência a
Unidade

de

aproximadamente

saúde
10.000

totalizando
pessoas

cadastradas, sendo dividido em 03 áreas de
abrangência sendo elas: área 37, contendo
três equipes de Estratégia da Saúde da
Família com Saúde Bucal. Esta Unidade tem
apoio do NASF (Núcleo de Apoio da Saúde
da Família) composta por 01 psicólogo, 01
profissional

de

Educação

Física,

01
7

Nutricionista, 01 Assistente Social os quais

instrumento de coleta e darão conta de

realizam semanalmente o apoio as três

alimentar todas as variáveis do estudo,

equipes.

destacam-se aqui as sócio-demográficas de
A Unidade de Saúde Santa Helena

oferece atendimentos de segunda à sexta
feira com horário das 08 às 12hs e 13 às
17hs através da sua equipe multidisciplinar
dividida em 03 equipes, sendo 03 Médicos da
Estratégia

da

Saúde

da

Família,

03

Enfermeiras, 03 Dentistas, 03 Técnicas de
Enfermagem, 02 Auxiliares de Enfermagem,
19 ACS; 01 Vigilante e 01 Auxiliar de

controle. As variáveis serão obtidas através
do

instrumento

estarão

de quedas, inatividade física, polifarmácia,
depressão e suplementação com vitamina D,
conforme está descrito no Anexo 1. Os
resultados da avaliação das variáveis serão
compilados em uma planilha de Excel para
posterior análise estatística.
Esta analise segundo Polit, et al,

Todos os idosos acima de 60 anos
com relato de queda registrado no prontuário,
cadastrados a Unidade Básica de Saúde UBS do Planalto Serrano. Para o acesso
destes será solicitado à equipe de ESF, que
aos

onde

descritos dados de identificação, ocorrência

Serviços Gerais.

indiquem

aplicado,

pesquisadores

quais

das

famílias que possuem idosos e se estes se
enquadram no seguinte critério de inclusão.
Critérios De Inclusão: Idosos

(2004) é denominada de estatística descritiva
quando e é usada para sintetizar e descrever
dados. Quando se calcula a partir de dados
de

uma população, esses índices são

chamados de parâmetros. Os pesquisadores
calculam estatísticas destinadas a estimá-las
e usam a estatística inferencial para fazer
inferências sobre a população, sendo elas a
variabilidade e medidas de tendência central.

acima

Será utilizado o software estatístico para

de 60 anos residentes no bairro Santa

realização da analise estatística descritiva e

Helena que relatarem quedas no período de

inferencial. No processamento e análise dos

agosto de 2014 a agosto de 2015.

dados

Critérios De Exclusão: Prontuários de
idosos totalmente dependentes em alto grau
de fragilidade ou que já se encontram em

Os dados serão obtidos utilizando a
da

entrevista

será

utilizado

a

estatística descritiva abrangendo cálculos de
média, desvio-padrão, número mínimo e
máximo que permitiram avaliar a tendência e
a variabilidade centrais dos dados do estudo.

Síndrome de Imobilidade.

técnica

quantitativos,

por

meio

do

Para o teste das hipóteses serão
utilizados o teste t student, utilizado segundo
Polit, et al, (2004) como procedimento usado
8

para testar a significância estatística de uma

garantir o cumprimento legal citado acima,

diferença entre as médias de dois grupos,

para assinatura do Termo de Consentimento

também chamado como teste paramétrico.

Livre

Outro teste utilizado será o qui
quadrado, que as mesmas autoras definiram
como sendo aquele calculado pela soma das
diferenças entre as freqüências observadas
em cada célula e as freqüências esperadas,
aquelas supostas caso houvesse nenhuma
relação entre as variáveis.

e

Esclarecido,

será

aplicado

ao

participante solicitando sua autorização para
a exploração dos dados. O presente projeto
de pesquisa será encaminhado ao Comitê de
Ética em Pesquisa desta universidade, para
apreciação

e

aprovação

por

meio

da

plataforma Brasil.
RESULTADOS

Optou-se por utilizar o coeficiente

Este estudo esta em processo de

de correlação de Person por este poder ser

análise de dados é um estudo transversal.

utilizado tanto a analise descritiva quanto a

Tem

inferencial, como se espera avaliar se há

comorbidades podem ou não causar fraturas

associação

em idosos.

entre

a

suplementação

de

como

Hipótese

saber

se

as

Vitamina D, inatividade física, polifarmácia e
comorbidades associadas.
Esta pesquisa compromete-se em
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EFEITOS BENEFICOS DA ATIVIDADE FISICA EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA RELATO DE CASO
Maryne Ramos da Silva – UNIPLAC
maryyhmds@hotmail.com

Resumo:

Abstract:

A fibromialgia é uma doença generalizada e

Fibromyalgia is a widespread and chronic

crônica, é caracterizada como síndrome, pois

disease, is characterized as a syndrome, it

engloba uma serie de sintomas e disfunções, os

encompasses

sintomas

provocar

disorders, the symptoms of fibromyalgia can

alterações no humor e diminuição da atividade

cause changes in mood and decreased physical

física, o que agrava a condição de dor. Segundo

activity, which aggravates the pain condition.

BERNARD - 2000 embora a fibromialgia não

According

possua

que

fibromyalgia has no definite cause, it is known that

traumas

different factors (serious illness, emotional or

emocionais ou físicos e mudanças hormonais),

physical trauma and hormonal changes), alone or

isolados ou combinados, podem favorecer a sua

combined, may favor its manifestation. Symptoms

manifestação. Os sintomas de dor crônica, fadiga,

of chronic pain, fatigue, non-restorative sleep and

sono

podem

depression can cause mood swings and reduce

ocasionar alterações de humor e redução do nível

the level of habitual physical activity, which tends

de atividade física habitual, o que tende agravar a

aggravate the condition of pain and lead, in

condição da dor e levar, em casos extremos, à

extreme cases, functional disability. Physical

incapacidade funcional. O exercício físico exerce

exercise

nesses pacientes um aumento significativo em

increase over the quality of life, which has been

relação a qualidade de vida, o que vem sendo

discussed in various studies and research relating

discutido em diversos estudos e pesquisas, que

to physical activity with the absence or reduction

relacionam a atividade física com a ausência ou

of depressive symptoms, besides being a low-cost

diminuição de sintomas depressivos, além de ser

intervention and daily practice.

de

uma

fibromialgia

causa

diferentes fatores

podem

definida,

sabe-se

(doenças graves,

não-restaurador

e

depressão

uma intervenção de baixo custo e de prática
diária.

a

number

BERNARD

exerts

of

-

symptoms

2000

these patients

a

and

although

significant

Keywords: Fibromyalgia; physiotherapy; Physical
activity.

Palavras – chave: Fibromialgia; Fisioterapia;
Atividade física.
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mudanças
combinados,

1. Introdução
A

hormonais),
podem

isolados

favorecer

ou

a

sua

manifestação. Os sintomas de dor crônica,

fibromialgia

doença

fadiga, sono não-restaurador e depressão

generalizada e crônica, é caracterizada como

podem ocasionar alterações de humor e

síndrome,

de

redução do nível de atividade física habitual, o

sintomas e disfunções, que muitas vezes não

que tende agravar a condição da dor e levar,

são levadas a sério pelos profissionais da

em casos extremos, à incapacidade funcional.

pois

é

engloba

uma

uma

serie

saúde, por se tratar de um paciente com uma
série de queixas não muito definidas. No
passado eram tratadas como processos
inflamatórios, utilizava-se o termo "fibrosite".
(Paiva, 2012)

foi

como

uma

síndrome

dolorosa,

de

etiopatogenia desconhecida, que acomete
principalmente mulheres, sendo caracterizada
por dores musculoesqueléticas difusas, locais

Segundo Marques, 2007 em 1904 o
termo

Marques, 2007 descreve fibromialgia

utilizado

pela

primeira

vez,

dolorosos específicos à palpação – tender
–

points

associados

frequentemente

a

acreditando que a inflamação fosse a primeira

distúrbios do sono, fadiga, cefaleia crônica e

característica do reumatismo muscular.

distúrbios psíquicos e intestinais.

Atualmente a fibromialgia é uma forma

Geralmente relacionamos o quadro

de reumatismo, que se justifica por se tratar

clinico e medicamentoso desses pacientes

de

com

músculos,

tendões

e

ligamentos,

casos

de

depressão

e

crises

associado a uma grande sensibilidade do

depressivas,

pois

individuo a estímulos dolorosos, mas, não

prejudica

desempenho

quer dizer que deixe alguma sequela ou

agravando mais o aspecto físico e limitando

deformidade física, como acontecem em

suas

alguns casos de reumatismo. (Paiva, 2012)

consideravelmente sua qualidade de vida.

Os sintomas de fibromialgia podem

vivencias

é

uma

sociais,

doença

que

profissional,

diminuindo

(Paiva, 2012)

provocar alterações no humor e diminuição da

Atualmente muito tem se estudado

atividade física, o que agrava a condição de

sobre a fibromialgia, como critérios que

dor. Segundo Bernard, 2000 embora a

auxiliam no diagnostico dessa síndrome e

fibromialgia não possua uma causa definida,

como diferenciá-la de outras condições que

acredita-se que diferentes fatores (doenças

acarretam dores ósseas e musculares. Esses

graves, traumas emocionais ou físicos e

critérios

segundo

Marques,

2007

foram
13

estabelecidos em 1990, o Colégio Americano

resistência, aumenta a disposição física e

de

mental, melhora o sistema imunológico, tem

Reumatologia

realizou

um

estudo

multicêntrico estabelecendo os critérios como

efeito

dor difusa no lado esquerdo do corpo, no lado

concentração. Outros hormônios citados em

direito do corpo, acima e abaixo da linha da

pesquisas que são liberados e só fazem bem

cintura. Em adição, uma dor na região do

ao organismo são: insulina, glucagon, GH,

esqueleto axial deve estar presente. A dor

leptina e grelina.

difusa deve permanecer por pelo menos três
meses. Dor a palpação em pelo menos 11
dos 18 tender points.

antienvelhecimento

o beneficio da atividade física em um paciente

fisioterapêutico
Universidade

um aumento significativo em relação a

Uniplac.

vida,

além

de

ser

uma

intervenção de baixo custo e de prática diária.
Segundo
exercícios

Marques,
aeróbicos

2007
ou

programas

de

condicionamento

aeróbico no tratamento de pacientes com
fibromialgia são muitos citados na literatura. A
maioria desses estudos mostra resultados
benéficos. De uma forma geral, nota – se que
os exercícios de baixa intensidade são os
mais eficazes, produzindo diminuição do
impacto da fibromialgia na qualidade de vida
desses pacientes.

físico auxilia e libera a regulação de alguns
no

cérebro,

um

deles

é

a

endorfina, que é a responsável pela sensação
de bem estar, ela diminui as dores, relaxa o
organismo, e há estudos que dizem que tem
poder inclusive de curar doenças, melhorar a
memória,

o

bom

na
do

clinica

Planalto

escola
Catarinense

da
-

2. Metodologia
.2.1 Natureza e Tipo da Pesquisa

A pesquisa desenvolvida tratou-se de
pesquisa qualitativa, que segundo Minayo
(1984) o pesquisador procura reduzir a
distancia entre a teoria e os dados, entre o
contexto e a ação, usando a lógica da analise
fenomenológica, isto é, da compreensão dos
fenômenos

pela

sua

descrição

e

interpretação. As experiências pessoais do
pesquisador são elementos importantes na

Segundo Carvalho, 2012 o exercício

hormônios

a

O objetivo do presente estudo é relatar

em pacientes com fibromialgia apresentam

de

melhora

com fibromialgia, que realizou seu tratamento

Estudos apontam que o exercício físico

qualidade

e

humor,

aumenta

análise

e

compreensão

dos

fenômenos

estudados.
E para análise do grau de melhora nos
resultados

dos

exames,

foi

utilizada

a

pesquisa de variável quantitativa que segundo
Fachin

(2001),

qualquer

quantidade

ou

característica que pode possuir diferentes

a
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valores

numéricos.

“É

determinada

em

2.2 Descrição do Paciente

relação aos dados ou proporção numérica (...)
a atribuição numérica não deve ser ao acaso,
porque a variação de uma propriedade não é
quantificada cientificamente”. Na pesquisa do
tipo

quantitativa,

os

resultados

foram

analisados e classificados em estatística pelo
método de porcentagem e gráficos.

ainda

como

uma

de casa, uma filha, casada, sedentária,
sobrepeso. Chegou à clinica poliqueixosa,
abatida e deprimida, aparentando fadiga,
relatando dor em membros superior direito e
esquerdo, na região do braço e ombro, dor na
região da coluna cervical, torácica e lombar,

A pesquisa delineada neste estudo se
caracteriza

Paciente S.B. 47 anos, sexo feminino, dona

dor na região de trapézio, relatava que sentia

pesquisa

essa dor e cansaço extremo a mais de um

descritiva, uma vez que o interesse maior está

ano, agravando o quadro nos últimos quatro

no levantamento de dados, fazendo-se uso,

meses, associado a um episodio de cunho

mais

emocional, relatou que a mãe veio a falecer e

especificamente,

de

pesquisa

documental.

a partir disso agravou o estado de dor e

De acordo com Minayo (2000), nas
pesquisas

descritivas

os

observados,

registrados,

classificados

e

fatos

são

analisados,

interpretados,

sem

interferência do pesquisador.

onde

é

selecionada

se

tornado

incapacitante,

impedindo

de

realizar suas atividades de vida diária, e o
cansaço impede de realizar sua rotina social.
Fazia

uso

constante

antidepressivos.

O design da pesquisa é do tipo
levantamento,

depressão já existente. Disse que a dor tinha

de

analgésicos

Diagnostico

clinico

e
de

fibromialgia.

uma

amostra significativa de todo o universo, que
é tomada como objeto de investigação. As
conclusões obtidas a partir desta amostra são
projetadas para a totalidade do universo.

2.3 Método de Avaliação e Conduta


Avaliação da Dor
Para a avaliação da dor, utilizamos a

Escala de Estimativa Numérica (Numeric
2.1 Cenário da Pesquisa

Rating Scale - NRS) Neste instrumento os

Pesquisa realizada na Clinica Escola da

pacientes avaliam a sua dor em uma escala

Uniplac, no tratamento de paciente com

de 0 a 10 ou numa escala de 0 a 5 categorias,

fibromialgia.

com 0 representando "nenhuma dor" e 5 ou
10 indicando "a pior dor imaginável". Sousa e
15

Silva (2005) sugerem a utilização dessa
medida,

para

avaliação

dos

níveis

Segundo

Sullivan,

1992

amplitude

de

ativa e passiva de movimento é avaliado

intensidade de dor na consulta inicial e

quanto à contribuição primaria ou secundaria

durante todo o processo de tratamento.

das articulações. Observe a resposta á dor
durante a amplitude de movimento passiva ao

De acordo com Huskisson (in Sousa e Silva,
2005) este instrumento tem sido considerado
sensível, simples, reproduzível e universal, ou
seja, pode ser compreendido em distintas
situações onde há diferenças culturais ou de
linguagem

do

avaliador,

clínico

ou

examinador. A paciente no momento da

aplicar pressão, observe também a sensação
terminal. Avalie os movimentos articulares
acessórios,

sua

sensação

terminal e a

resposta á dor. Paciente no momento da
avaliação apresentava dor na realização da
amplitude

de

movimento

em

membros

superiores e na articulação do ombro.

avaliação relatava que sua dor na Escala
Estimativa

Numérica

era

de

9

Após

numa

testes

específicos,

paciente

percepção de 0 dor nenhuma, e 10 a pior dor

apresentava perda de força em membros

que já sentiu.

superiores, dor em região de coluna cervical,
torácica e lombar, presença de contraturas e



Avaliação da força

Kisner, 1992 relata que faça resistência
aos músculos relacionados, de modo que
contraiam isometricamente estando no meio

dor em região de trapézio, em membros
superiores na região de braço e ombros, dor
no movimento de abdução, adução, flexão,
extensão e rotação de ombro.


da amplitude de movimento para determinar

Conduta:

se há dor ou diminuição de força nas
Primeira semana: Mobilização escapular,

unidades contráteis. Segundo Sullivan, 1992
diz que avaliação de força, se faz através da
resistência manual ao segmento corporal a
ser avaliado, observe a dor ou diminuição da
força partir da resistência manual aplicada
aos tecidos contrateis. Paciente no momento
da avaliação apresentava perda de força
muscular em membros superiores, e na
região do ombro.

pompagem cervical e lombar, alongamentos
de

esternocleidomastoideo,

Avaliação de amplitude de movimento

trapézio,
bíceps,

tríceps,

analgesia utilizando recursos de eletroterapia,
ultrassom e tens. Digitopressão em pontos de
contratura a nível de trapézio, cervical, e
torácica,

10

minutos

de

bicicleta

supervisionado. Orientado a paciente realizar
caminhadas



escalenos,

no

mínimo

três

vezes

por

semana, iniciando com 15 minutos.
16

Segunda semana: Mobilização escapular,
pompagem cervical e lombar, alongamentos
globais

dando

enfoque

aos

grupos

musculares na região de escalenos, trapézio,
membros

superiores,

intercostais.

Fortalecimento de bíceps e tríceps com faixa
elástica amarela de resistência leve. Ao final
15

minutos

Orientando

de
a

bicicleta
paciente

supervisionado.
a

realizar

as

caminhadas com o tempo de 20 minutos, três
vezes

na

semana.

Aumentando

gradativamente.
Terceira semana: Mobilização escapular,
pompagem cervical e lombar, alongamentos
globais

dando

enfoque

a

membros

superiores, escalenos, trapézio, intercostais,
coluna cervical, digitopressao em pontos de
contratura

na

região

de

trapézio.

Fortalecimento de bíceps e tríceps com
halteres de 1kg, fortalecimento de manguito
rotador com faixa elástica de resistência leve.
Ao

final

17

minutos

de

bicicleta

Como mostra o gráfico acima, a paciente
teve melhora significativa nas três primeiras
semanas de fisioterapia, aliada a prática de
exercícios físicos regularmente.

supervisionado. Orientando a paciente a
realizar suas caminhadas com o tempo de 25

Segundo MacCain et al.,-1988, a atividade
física para o tratamento da fibromialgia vem

minutos, três vezes na semana.

sido estudado desde os anos 80, caminhadas
3. Resultados:

regulares tem sido o exercício físico mais

3.1 Gráfico I: Resultados da avaliação da

recomendado para os pacientes devido à

dor

praticidade, o baixo custo e baixo nível de

antes

Fisioterapia.

e

após

três

semanas

de

complexidade de execução. Há relatos de
melhora dos sintomas em geral, mas a
redução do número e da intensidade de dor
nos pontos sensíveis é um dos resultados
17

mais frequentes. (Buckelew et al., 1998;

feminino. Cerca de 10,5% das mulheres

Meyer & Lembley, 2000).

adultas jovens entre 20 e 49 anos são as

Concordando com nosso estudo que
obteve bons resultados com o uso da
atividade física de baixa intensidade no
tratamento da Fibromialgia, mostrando uma
redução de quatro pontos na Escala de
Estimativa Numérica da dor. Na primeira
semana a paciente relatava uma dor 9, na
segunda semana uma dor equivalente a 7 e
na terceira semana 5 pontos. Representando
40% a menos de dor no paciente.

mais afetadas, mas a prevalência tende a se
elevar com a idade, alcançando cerca de 23%
das mulheres na sétima década de vida.
Sendo que em seu estudo Konrad, 2005
analisou três modalidades de exercícios,
desta forma, concluiu-se que a realização de
exercícios físicos diferentes produziu efeitos
agudos diferentes sobre os indicadores de
qualidade

de

vida

de

mulheres

com

fibromialgia, e que, para o grupo de mulheres
deste estudo, a hidroginástica, seguida da

Segundo Jones et al. – 2002 e Hakkinen et

caminhada, foram os exercícios físicos com

al. – 2001 Os benefícios de exercícios físicos

maiores efeitos sobre a fibromialgia, o que

de força em pessoas com fibromialgia são

concorda com os resultados de nosso estudo.

bastante restritos e recaem sobre o aumento
da

força

muscular

principalmente

de

Conclusão:

membros. Há também relatos de redução do

Podemos concluir com esse nosso estudo,

quadro e da sensação de dor. Avaliar o efeito

que os resultados positivos em relação à

específico do alongamento nessa patologia é

atividade física no tratamento da fibromialgia

difícil, visto que a maioria dos estudos utiliza-

são muitos, e vão além de desempenho

o em associação com outros exercícios.

físico,

Todavia, Marques et al. (1994) afirmam que o

vivencias sociais. Que são aspectos que

alongamento muscular também produz efeitos

precisam ser restaurados nesses pacientes.

positivos sobre os sintomas da fibromialgia.

Diante

Segundo Konrad, 2005 em seu estudo diz
que

as

estimativas

dos

psicológicos

estudos

e

descritos

anteriormente, verifica-se que o exercício
físico sistematizado pode acarretar diversos

a

benefícios tanto na esfera física, quanto

população avaliada e a metodologia aplicada,

mental no ser humano, proporcionando uma

mas, de maneira geral, a fibromialgia afeta

melhor qualidade de vida.

variam

de

prevalência

aspectos

de

fibromialgia

de

envolve

acordo

com

entre 2% e 10% da população, sendo que 80
a 90% dos casos detectados são do sexo

É

necessário

ter

uma

visão

ampla,

utilizando de aspectos clínicos, físicos e
18

psicológicos para traçar objetivos corretos, e
obter

sucesso

na

conduta

utilizada

no

tratamento de fibromialgia. Para isso é de
suma importância os achados já pesquisados
e a avaliação do paciente a cada sessão.
Despertar nele a vontade de melhora e
restaurar a motivação para a pratica de suas
rotinas diárias.
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BENEFÍCIOS DO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA TROMBOSE VENOSA
PROFUNDA: UMA ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA
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Maria Luiza Pereira²
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RESUMO
Introdução: A trombose venosa profunda (TVP)
é um processo patológico caracterizado pela
coagulação de sangue, formando trombos nos
vasos sanguíneos. Seu mecanismo de ação é
descrito pela tríade de Virchow que são estase
venosa, lesão endotelial e hipercoagulabilidade.
A TVP tem como complicação imediata a
embolia pulmonar. Objetivo: Verificar quais são
os
benefícios
ao
prestar
atendimento
fisioterapêutico em pacientes com TVP.
Método: Realizado uma revisão bibliográfica de
materiais escritos nos últimos dez anos, através
de livros, revistas científicas e nas bases de
dados Scielo, Pubmed, Lilacs e Pedro através
das palavras “trombose venosa profunda”,
“tratamento da trombose”, “riscos da fisioterapia
na trombose”, “embolia pulmonar na trombose”,
“deep vein thrombosis”, “pulmonary embolism
and thrombosis” e “risks of physical therapy on
thrombosis”. Resultados: Todos os resultados
encontrados
mostraram
benefícios
no
atendimento a pacientes com TVP. Através de
seus diversos métodos a fisioterapia traz muitos
benefícios no atendimento de pacientes com
TVP, pois além de diminuir os sintomas agudos,
também diminui os riscos de tromboembolismo.
Conclusão: Ficou evidente que há carência de
publicações nesta área, porém os estudos
encontrados mostraram resultados benéficos da
fisioterapia na TVP, reforçando assim sua
utilização
no
tratamento.
Palavras-chave: Trombose venosa profunda,
tratamento da trombose, riscos da fisioterapia
na trombose, embolia pulmonar na trombose.

ABSTRACT
Introduction: Deep vein thrombosis (DVT) is a
pathological process characterized by clotting of
blood clots forming in the blood vessels. Its
mechanism of action is described by Virchow's
which are venous stasis, endothelial injury and
hypercoagulability. DVT has as immediate
complication pulmonary embolism. Objective:
To determine what benefits to provide physical
therapy in patients with DVT. Metod: Conducted
a literature review of written materials in the
past ten years, through books, journals and
electronic databases in SciELO, PubMed, Lilacs
and Peter through the words "deep vein
thrombosis", "treatment of thrombosis" , "risks of
physical therapy thrombosis", "pulmonary
embolism and thrombosis", "deep vein
thrombosis",
"pulmonary
embolism
and
thrombosis" and "Risks of physical therapy on
thrombosis". Results: The results showed
benefits in caring for patients with DVT. Through
its various methods physiotherapy brings many
benefits in caring for patients with DVT, as well
as reduce the acute symptoms, also decreases
the risk of thromboembolism. Conclusion: It was
evident that there is a lack of publications in this
area, but studies have shown beneficial results
found in DVT therapy, thereby enhancing its use
in
treatment.
Keywords: deep vein thrombosis, treatment of
thrombosis, risk of physical therapy on
thrombosis,
pulmonary
embolism
and
thrombosis.

21

Os sinais e sintomas podem ser
assintomáticos ou os indivíduos podem

INTRODUÇÃO

apresentar

dor,

edema,

aumento

da

A Trombose Venosa Profunda (TVP) é

temperatura do membro acometido, sinal de

um processo patológico que se caracteriza

Homans (dor na perna, com dorsiflexão do

pela coagulação de sangue, formando

pé), sinal de Olov (dor a palpação da

trombos nos vasos sanguíneos ou no

musculatura da panturrilha), empastamento

coração em indivíduos vivos. O Trombo é

da musculatura da panturrilha, febre, edema

uma massa sólida formada por sangue

intenso, com cianose e isquemia. Ou pode

coagulado.

ocorrer um indicador indireto que é a

Os

classificados

em

trombos

podem

venosos

ou

ser

arteriais

embolia pulmonar (PORTO, 2007).
O tratamento para TVP pode ser

(FILHO, 2009).
Os

trombos

se

localizam

medicamentoso

através

de

heparinas

frequentemente nas veias dos membros

intravenosas ou subcutâneas. Pode ser

inferiores,

realizado também um tratamento através de

auriculetas

de

corações
e

compressão venosa, o qual é realizado

endocárdio inflamado. Nestas localizações

através de ataduras de tecido elástico ou

existem fatores que propiciam a trombose

inelástico a qual exerce uma pressão nos

(FARIA, 2008).

tecidos, com a finalidade de aumentar a

insuficientes,

lesões

ateroscleróticas

Os mecanismos de ação da TVP são

pressão intravenosa, orientar o fluxo venoso

conhecidos como a tríade de Virchow, que

de retorno e potencializar a fração de ejeção

são

parede

da panturrilha. Há controvérsias em relação

coagulação

a indicação de mobilizações articulares em

estase

alveolar

e

venosa,
alterações

lesão
da

da

pacientes com TVP por acreditar-se que a

(PORTO, 2007).
A TVP tem como complicação imediata

contração muscular faz com que o trombo

grave a embolia pulmonar. Na fase aguda,

se desprenda da parede vascular causando

há alta probabilidade de complicações

entre

graves, em muitos casos são fatais. A fase

pulmonar, infarto agudo do miocárdio e

aguda crônica é responsável por muitos

acidente vascular cerebral. (PENHA et al,

casos de incapacitação física e grandes

2009).

custos

socioeconômicos,

pois

pode

outras

complicações,

Justifica-se

este

a

estudo

embolia

pela

desenvolver insuficiência venosa crônica

necessidade de esclarecer dúvidas que

grave, conhecida como síndrome pós-

surgem

trombótica (PITTA et al, 2007).

atendimento fisioterapêutico em pacientes

frequentemente

ao

prestar
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com TVP, visto que há uma preocupação

de contraceptivos com baixas taxas de

com este tipo de pacientes, por saber dos

estrogênio,

utilizar

riscos de embolia pulmonar.

antitrombose

em

Desta forma, o objetivo desta revisão é
verificar

quais

são

os

benefícios

meias

elásticas

pacientes

de

risco,

movimentação dos membros inferiores em

do

repouso prolongado, anticoagulação oral

atendimento fisioterapêutico em pacientes

contínua em pacientes com história de TVP

com Trombose Venosa Profunda.

de repetição ou trombofilia (PORTO, 2007).
A etiopatogenia da TVP se

REVISÃO DE LITERATURA

explica

através

da

tríade

clássica

de

A Trombose Venosa Profunda

Virchow: estase venosa, lesão endotelial e

(TVP) é a formação de um trombo no

hipercoagulabilidade. A estase venosa é o

interior

principal

dos

consequência

vasos

fator

predisponente

da

TVP.

no

Quando há diminuição do fluxo sanguíneo

mecanismos

de

ocorre um aumento na quantidade de

hemóstase. Sendo que do trombo podem se

sangue nas veias, isso faz com que as

destacar

alguns

chamados

mesmas se dilatem de forma passiva,

êmbolos,

que

corrente

ocorrendo redução na velocidade do fluxo

normal

alguma

como

alteração

equilíbrio

de

sanguíneos

dos

fragmentos,
através

da

sanguínea podem alojar-se nas artérias

sanguíneo (PENHA et al, 2009).

pulmonares, causando embolia pulmonar
(LOBO e ROMÃO, 2011).

No endotélio normal existe uma
superfície

não-trombogênica

pois

as

A queixa clássica do paciente

plaquetas não se aderem e não há ativação

com TVP é a presença de edema e dor no

de proteínas coagulantes. Porém quando

membro inferior que, dependendo do local e

existe uma lesão no endotélio, ocorre

extensão do trombo pode envolver todo o

exposição do subendotélio, o que favorece

membro. Ao exame físico pode-se perceber

o acúmulo de plaquetas e glóbulos brancos,

edema,

fazendo

eritema,

dilatação

do

sistema

com

que

haja

ativação

venoso superficial, aumento da temperatura

mecanismos

e empastamento muscular com dor à

formação de trombos (FILHO, 2009).

de

coagulação,

de

ocorrendo

palpação. Deve-se investigar a presença de

A hipercoagulabilidade ocorre

fatores desencadeantes, TVP prévia e

quando aumentam os fatores de coagulação

história familiar (BARBOSA, 2011).

e diminuem os fatores de inibição da

A profilaxia da TVP pode ser

coagulação. O que ocorre em estágios

realizada evitando imobilidade prolongada,

patológicos, fisiológicos ou terapêuticos,

praticar exercícios regularmente, fazer uso

como na gravidez, câncer trombofilia e uso
23

de

medicamentos

esteroides

e

quimioterápicos (PENHA et al, 2009).

estiverem diminuído. Os medicamentos na
fase aguda são Heparina não fracionada e

Os principais fatores de risco

Heparina de baixo peso molecular. Durante

para TVP são: traumatismos nos membros

a terapia de manutenção do controle da

inferiores,

esmagamento,

TVP utiliza-se o medicamento Warfarina. No

imobilidade prolongada, gravidez, uso de

primeiro episódio de TVP o tratamento

cateter

medicamentoso deve permanecer durante

lesões

por

venoso,

neoplasias
proteínas

contraceptivos

malignas,
C

e

S,

orais,

deficiência

obesidade,

das

varizes,

medicamentos para reposição hormonal,

três

a

seis meses, já

subsequentes, utilizar no mínimo um ano
(PORTO, 2007).

fraturas de ossos longos e cirurgias de
joelho e quadril (PORTO, 2007).

nos episódios

A terapia de compressão é um
tratamento

sintomático

da

TVP,

com

O tratamento hospitalar da TVP

aplicação de uma pressão exercida e

pode ser realizado com heparina por via

transmitida aos tecidos, com a finalidade de

intravenosa e subcutânea. Atualmente vem

aumentar a pressão intravenosa, orientar o

sendo dada a preferência a heparina de

fluxo venoso de retorno e potencializar a

baixo peso molecular, utilizando a via

fração de ejeção da panturrilha, de modo

subcutânea, de modo que pode ser utilizada

que ocorra a resolução do edema. As

no tratamento ambulatorial das tromboses

ataduras são tiras de tecido elástico ou

venosas não complicadas, por apresentar

inelástico.

menor

elasticidade

potencial

comparação

com

hemorrágico
a

heparina

em
não-

fracionada. Após a fase aguda, o paciente

uma

o

grau

atadura,

de
mais

2009).
Durante muito tempo acreditouse que o tratamento ideal para a TVP na

No tratamento da fase aguda da
TVP

de

menor

profundamente ela atuará (PENHA et al,

deve ser mantido anticoagulado por meio de
terapia oral (PENHA et al, 2009).

Quanto

devem-se tomar alguns cuidados

fase aguda era o repouso absoluto no leito.
O

protocolo

posição

com

membros inferiores e anticoagulantes até

movimentação frequente passiva e ativa dos

que o trombo se torne estável. Porém,

membros inferiores, quando a dor diminuir

estudos recentes têm mostrado ótimos

fazer

o

resultados em pacientes que fazem a

paciente suportar e utilizar meias elásticas

deambulação precoce na faze aguda da

de compressão quando a dor e o edema

TVP ou que recebem alguma mobilização.

caminhadas

pelo

tempo

que

repouso,

elevação

em

hospitais

Trendelenburg,

o

normalmente

como, repouso no leito, de preferência
de

é

usado

dos
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Cuidados especiais devem ser tomados

“trombose venosa profunda”, “tratamento da

com pacientes com histórico de embolia

trombose”,

pulmonar (PENHA et al, 2009).

trombose”, “embolia pulmonar na trombose”,

A complicação mais comum da

“deep

“riscos

vein

da

fisioterapia

thrombosis”,

na

“pulmonary

TVP é a Embolia Pulmonar (EP) ou

embolism and thrombosis” e “risks of

Tromboembolia

physical therapy on thrombosis”.

obstrução

Pulmonar.

aguda

da

A

EP

é

a

circulação arterial

Os critérios de inclusão foram

pulmonar como complicação da TVP. A

artigos publicados nos últimos dez anos,

obstrução

do

que

pulmonar

pode

fluxo

sanguíneo

causar

arterial

incluíssem

discussões

sobre

o

consequências

tratamento fisioterapêutico em pacientes

cardiovasculares e respiratórias que variam

com trombose venosa profunda e com

de acordo com a extensão do embolo, do

conteúdo explicativo sobre o tema.

estado da rede vascular do paciente e das
condições gerais do paciente, podendo

RESULTADOS E DISCUSSÃO

levar o paciente a óbito (BARRETO et al,
2000).

Foram encontrados inicialmente
cinquenta e dois artigos, porém, apenas oito
continham o assunto específico da pesquisa

MÉTODO

realizada. Desta forma, foram descartados
Pesquisa explicativa, pois, além
de

registrar,

analisar

e

interpretar

os

fenômenos estudados procura identificar

os artigos que não possuíam relação
específica com o tema ou não o abordavam
de forma clara.

seus fatores determinantes, ou seja, suas

Os artigos que abordaram o tema em

causas. A pesquisa explicativa tem por

específico

objetivo aprofundar o conhecimento da

benefícios

realidade, procurando a razão, o “por que”

fisioterapêutico em pacientem com TVP.

das coisas (ANDRADE, 1998). Pesquisa

Pois

realizada

pacientes, os sintomas agudos da TVP

de

forma

bibliográfica,

pois

ao

mostraram
ao

realizar

que

prestar

há

muitos

atendimento

fisioterapia

nestes

necessita de materiais já escritos para o

diminuem

desenvolvimento da mesma (MARCONI e

diminuir os riscos de tromboembolismo. Os

LAKATOS 1999).

artigos

Foram consultadas entre os
meses de agosto a outubro de 2013, as

significativamente,

selecionados

além

podem

de

ser

visualizados na tabela 1.
Tabela 1. Artigos analisados:

bases de dados Scielo, Lilacs, Pubmed e
Pedro,

através

das

palavras-chave
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Ano

Autores

Objetivo

Resultados

2000

BARRETO,

Demonstrar as precauções

Verificou-se

que

as

S. S. M. et al.

que devem ser realizadas

precauções

são

indispensáveis,:

em

elevação e movimentação ativa dos

pacientes

com

trombose venosa profunda.

membros

inferiores,

precoce,

meias

seguintes

deambulação
elásticas

de

compressão, compressão pneumática
intermitente, filtro de veia cava inferior e
a profilaxia farmacológica.
2000

2007

PARTSCH,

Avaliar os benefícios dos

Houve

H;

exercícios de compressão

pacientes que receberam compressão e

BLÄTTLER,

e

em

realizaram caminhada em comparação

W.

comparação com repouso

aos que ficaram em repouso. Sendo

na fase aguda da trombose

que o grupo de repouso apresentou

venosa profunda proximal.

ainda uma progressão dos trombos.

PITTA, G. B.

Verificar

Verificou-se que a profilaxia não tem

B. et al.

para a TVP está sendo

sido

utilizada

realizada não a fazem de maneira

caminhada

se

a

profilaxia

de

maneira

rotineira e adequada em

melhora

muito

significativa

utilizada

e

nos

quando

é

correta.

um hospital escola.
2008

KAHN, S. R;

Os benefícios e os riscos

O treinamento físico não aumenta de

SHRIER,

da

em

forma aguda os sintomas em pacientes

trombose

com TVP prévia e pode prevenir ou

I;

KEARON, C.

2009

atividade

pacientes

física

com

aguda.

melhorar a síndrome pós-trombótica.

BORGES, V.

Realizar uma revisão da

A mobilização em pacientes ventilados

M. et al.

literatura abordando o tema

mecanicamente é um

fisioterapia

motora

para

seguro e viável, diminuindo o tempo de

pacientes

adultos

em

unidade

de

terapia

intensiva.

internação

na

procedimento

unidade

de

terapia

intensiva e hospitalar. Porém mais
estudos se fazem necessário para se
identificar o tipo de exercício, duração,
intensidade

e

a

repercussão

da

fisioterapia motora precoce em grupos
específicos de pacientes.
2009

PENHA,
S. et al.

G.

Pesquisar

em

científica,

principalmente

demonstraram os benefícios na redução

clínicos

da dor e edema, com melhora da

ensaios

literatura

controlados,

sobre

a

mobilização

precoce

de

Estudos

qualidade

avaliados

de

vida,

nesta

pela

revisão

estratégia

terapêutica de mobilização precoce em
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pacientes

2011

portadores

de

combinação

com

anticoagulação

e

trombose venosa profunda

compressão da perna na trombose

de membros inferiores na

venosa profunda, sem que ocorra maior

fase aguda.

risco de embolia pulmonar e morte.

BARBOSA,

Realizar uma revisão de

A Fisioterapia é recomendada em todos

G. M.

literatura

os estágios e seus métodos profiláticos

sobre

a

importância da Fisioterapia

consistem

em

cinesioterapia

para

na profilaxia da TVP e suas

membros

inferiores,

deambulação

complicações em Unidades

precoce,

compressão

pneumática,

de Terapia Intensiva.

elevação de membros inferiores, uso de
bandagens e meias elásticas.

2011

LOBO, R. A;

Verificar se os hormônios

Verificou um aumento da incidência de

ROMÃO, F.

sexuais

estão

trombose venosa profunda em mulheres

relacionados a incidência

que estão grávidas, as que utilizam

de

contraceptivos horais e as que utilizam

femininos

trombose

venosa

profunda em mulheres.

hormônios

no

tratamento

da

menopausa.

Outros dois estudos destacam a
Ficou evidente da tabela 1 que dois

importância

da

mobilização

precoce

em

autores concordam ao afirmar que o exercício

pacientes com TVP. Porém um dos autores

físico e a fisioterapia na TVP não aumentam os

ressalta que mais estudos se fazem necessários

riscos de embolia pulmonar. Outro autor destaca

por não saber ao certo o tipo de exercício,

a importância da profilaxia na TVP, enquanto

duração e intensidade que são necessários.

outro estudo demonstra a carência da profilaxia
em

hospitais

e

sua

realização

de

forma

incorreta.

A tabela 1 deixou claro que nos
últimos dois anos nenhum estudo relevante foi
publicado sobre o assunto. Isto leva a crer que

Um

estudo

deambulação

comprovou

em

que

combinação

a

com

os estudos sobre os benefícios da TVP não
estão tendo uma evolução contínua.

anticoagulantes e a compressão pneumática em

Dos

oito

estudos

encontrados,

pacientes com TVP, trazem muitos benefícios

quatro são revisões da literatura. Ou seja,

quando

que

existem poucas pesquisas realizadas com testes

permanecem em repouso absoluto no leito. Um

e experimentos de tratamentos da TVP. Vale

dado

estudos

ressaltar que um dos estudos encontrados foi

compressão

realizado para verificar se os hormônios sexuais

pneumática como um bom tratamento da TVP,

femininos interferem na incidência da TVP em

reforçando assim sua utilização.

mulheres.

comparados

relevante

encontrados,

é

quatro

com

que

pacientes

dos

citam

oito
a
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A deambulação em combinação com
anticoagulantes e compressão do membro em

que aumentam o retorno venoso (BARBOSA,
2011).

pacientes com TVP na fase aguda conduziria a

Os exercícios de compressão e

uma regressão mais rápida de sinais e sintomas

caminhada ajudam a reduzir a dor e inchaço em

clínicos, como dor, edema, hiperemia e aumento

pacientes com TVP muito mais rápido e mais

de temperatura. A mobilização precoce é um

eficaz do que o repouso no leito e isto não traz

tratamento adequado para sintomatologia clinica

um risco maior de embolia pulmonar. Da mesma

dos pacientes, onde se observa melhora na

forma que meias de compressão também levam

qualidade de vida desses indivíduos (PARTSCH,

a uma redução da dor significativamente mais

BLÄTTLER, 2000).

rápido do que o repouso no leito (PARTSCH,

Exercícios de deambulação precoce
são seguros em pacientes com TVP aguda e

BLÄTTLER, 2000).
CONCLUSÃO

pode ajudar a reduzir os sintomas agudos. O
treinamento físico não aumenta de forma aguda
os sintomas em pacientes com TVP e pode
ajudar a prevenir ou melhorar a síndrome póstrombótica (KAHN, SHRIER, KEARON, 2008).
As técnicas de mobilização precoce
reduzem os efeitos do imobilismo. Os exercícios
passivos, ativo-assistidos e resistidos visam
manter a movimentação da articulação, o
comprimento do tecido muscular, da força e da
função muscular diminuindo assim o risco de
tromboembolismo (BORGES et al, 2009).
A fisioterapia é recomendada em
todos os estratos de risco e seus métodos
profiláticos consistem em cinesioterapia para
membros

inferiores,

deambulação

precoce,

compressão pneumática intermitente, elevação
de membros inferiores, uso de bandagens,
meias elásticas e padrão ventilatório com
inspiração máxima sustentada. Essa profilaxia
atua no combate ao principal fator da tríade de

Através dos dados apresentados
durante o estudo pode-se concluir que a
fisioterapia realizada em pacientes com TVP traz
muitos benefícios. Pois através de seus diversos
métodos é capaz de diminuir os sintomas
agudos como a dor, edema e hiperemia, além
de diminuir os riscos de tromboembolismo.
Ao contrário do que se acreditou
durante muito tempo, a fisioterapia pode ser
realizada em pacientes com TVP de maneira
segura. Porém é de estrema importância que o
paciente esteja fazendo o uso correto de seus
medicamentos prescritos pelo médico, pois isso
contribui muito para o sucesso do tratamento.
Vale

ressaltar

que

apesar

dos

resultados da pesquisa se mostrarem positivos
para

os

benefícios

do

atendimento

fisioterapêutico em pacientes com TVP, sugerese a realização de novos estudos, pois há uma
grande carência de publicações nesta área.

Virchow (estase sanguínea) através de métodos
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AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO DINÂMICO DE ATLETAS AMADORES DE FUTSAL MASCULINO DA
CIDADE DE LAGES/SC ATRAVÉS DO STAR EXCURSION BALANCE TEST – SEBT
Mauricio Pereira Branco - UNIPLAC
William Gabriel Rosa
mauriciopbranco@hotmail.com
Resumo:
Introdução: Nos últimos anos, houve um crescimento

Abstract:

exponencial do Futsal, e na área da fisioterapia esportiva. O
posicionamento em quadra e a falta de conscientização
corporal pode desencadear todo o processo do desequilíbrio.
O equilíbrio é um processo dinâmico da postura corporal para
prevenir quedas, é também a capacidade das pessoas de
manterem-se

na

mesma

posição

quando

estão

em

movimento. O Star Excursion Balance Test – SEBT mostra-se
boa opção para quem não tenha acesso a métodos
instrumentados mais sofisticados, como plataformas de
pressão para avaliar o equilíbrio dinâmico. Objetivos: Avaliar
o equilíbrio dinâmico em atletas amadores de futsal,
Métodos: O método SEBT é aplicado de forma simples, que
consiste em oito linhas traçadas no chão, cada uma com
120cm e afastadas uma da outra a 45º. O atleta tem que
alcançar a maior distância possível com o pé contralateral,
sendo que o membro a ser testado será o que está imóvel.
São realizadas três medidas em cada direção e é obtida uma
média das três. Resultados: Foram avaliados 12 atletas de
15 a 17 anos (X=16,08 ±1,64), com peso de 65,4 a 69,9kg
(X=67,9 ± 1,61), 75% (n=9) mostraram ter o membro inferior
direito como dominante, porém os resultados não mostraram
grandes diferenças entre o membro dominantes e não
dominante. A posição que teve sua melhor média nos MMII
foi Póstero Lateral. Conclusão: O teste mostrou ser uma
ferramenta valida para realização de avalição de equilíbrio,
mas não somente, como o visto em outros estudos, ele serve
para avaliar lesões de extremidades inferiores, serve em
alguns casos como tratamento, e inclusive como pré e pósteste de terapêuticas.

Introduction: In recent years, there has been an exponential
growth of Futsal, and in the area of sports physiotherapy. The
positioning on the court and lack of body awareness can
trigger the whole process of imbalance. The balance is a
dynamic body posture to prevent falls, is also the ability of
people to remain in the same position when they are in
motion, the Star Excursion Balance Test - SEBT proves to be
the best option for those not have access to more
sophisticated

instrumented

methods

such

as

pressure

platforms to assess dynamic balance. Objectives: To
evaluate the dynamic balance among amateur athletes futsal.
Methods: The Sebt method is applied simply, which consists
of eight lines drawn on the floor, each with 120 cm apart from
each other at 45°, the athlete has to reach farther distance
possible with the contralateral foot, with the limb to be tested
is what is still, three measurements are performed in each
direction and an average of three is obtained. Results: 12
athletes were evaluated 15 to 17 years (X= 16.08 ± 1.64) ,
weighing 65,4 to 69,9 kg (X= 67,9 ± 1,61), 75 % (n= 9) were
shown to have the right leg as dominant, but the results
showed no major differences between the dominant and nondominant limb. The position had its best average in the lower
limbs was Posterior Side. Conclusion: The test proved to be
a valid rating tool for achieving balance, but not only, as seen
in other studies, it serves to evaluate injuries of the lower
extremities, in some cases serves as a treatment and even as
pre and post therapeutic test
Key Words: Futsal, Dynamic Balance, Sebt.

Palavras Chaves: Futsal, Equilíbrio Dinâmico, SEBT.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, houve crescimento
exponencial do Futsal, com inegável progresso
em termos qualitativos e quantitativos. Regras
foram mudadas, dando a esse esporte maior
velocidade, força e destreza, tornando o jogo
mais dinâmico. Não menos relevante, foi o
progresso
da
fisioterapia
desportiva,
notadamente no setor da prevenção e no
tratamento de lesões ocorridas durante a prática
das
diversas
modalidades
existentes
(MARTARELLO et al, 2004).
A Fisioterapia Esportiva é um componente
da Medicina Esportiva e suas práticas e
métodos são aplicados no caso de lesões
causadas nos esportes, com o propósito de
recuperar, sanar e prevenir as lesões, e torna-se
bastante diferente das outras, pois tudo tem que
ser muito mais rápido e funcionalmente mais
efetivo, pois o atleta mais do que qualquer outro
indivíduo precisará executar todas as funções do
seu corpo (PARREIRA, 2007).
A maneira do jogador se posicionar em
quadra e a falta de conscientização corporal
podem desencadear todo o processo do
desequilíbrio, seja ele muscular ou corporal,
levando
a
disfunção
do
sistema
musculoesquelético (MARTARELLO et al, 2004).
O equilíbrio é o processo de manutenção
da projeção do centro de gravidade (CG) dentro
da área da base de suporte do corpo, que
requer ajustes constantes da atividade muscular
e do posicionamento articular (TOOKUNI et al,
2005).
O equilíbrio dinâmico é a capacidade das
pessoas de manterem-se na mesma posição
quando estão em movimento, em situações que
o centro de gravidade muda constantemente,
como em práticas esportivas (KARLOH et al,
2009).
A utilização sistemática de informações
internas e externas, no sentido de reagir a
perturbações da estabilidade e ativar os

músculos
para
trabalharem
de
forma
coordenada, antecipando as alterações do
equilíbrio, é chamada de equilíbrio dinâmico
(ED), traduz-se na capacidade de manter a
posição sobre a sua base de sustentação, seja
ele em um ambiente estável ou não (RIBEIRO,
2009).
Vários métodos e protocolos de avaliação
do
equilíbrio
existem,
mais
o
STAR
EXCURSION BALANCE TEST (SEBT) mostrou
ser uma medida fiável e tem a validade como
um ensaio dinâmico para prever o risco de lesão
de membro inferior, para identificar os défices de
equilíbrio (GRIBBLE et al, 2012).
O método é aplicado de forma simples
através de um protocolo, que consiste em oito
linhas (plotadas) traçadas no chão, cada uma
com 120 cm e afastadas uma da outra a 45º, o
atleta tem que alcançar a distância mais longe o
possível com o pé contralateral, sendo que o
membro a ser testado será o que está imóvel
(parado), são realizados três medidas em cada
direção e é obtida uma media das três
(GRIBBLE et al, 2012).
Desta forma, justifica-se essa pesquisa
pela dificuldade de acesso a métodos
sofisticados como meio de avaliação de
equilíbrio. Objetivou-se, com este trabalho,
avaliar o equilíbrio dinâmico em atletas
amadores de futsal, como forma preventiva as
lesões decorrentes deste esporte, e verificar a
eficácia do protocolo SEBT como avaliação de
equilíbrio.
REVISÃO DE LITERATURA

Segundo Voser (2002), o Futsal é
uma modalidade esportiva que cresce e se
desenvolve muito, atualmente é o esporte mais
praticado no Brasil, e no mundo mais de 70
países já o praticam.
Sua prática não exige um padrão
físico específico, pessoas altas, baixas, gordas
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ou magras podem praticar. O fato de se poder
ser praticado em locais pequenos, como
escolas, diferente do futebol de campo, e não
sofrer influência dos fenômenos da natureza,
tais como chuva e frio, são fatores que auxiliam
no aumento no número de praticantes
(WALTRICK, 2004).
Este esporte tem características que
contribuem diretamente para um aumento de
numero de lesão para os praticantes, por ser
uma modalidade que obriga o atleta a grandes
mudanças de direção, rápida aceleração e
desaceleração, expondo assim todas as
estruturas osteomioarticulares a grandes
impactos, fatores esses que sofrem um agravo
quando se trata de um atleta amador, que não
conta com um preparo físico adequado
(NASCIMENTO et al, 2010).
Para Filho (1995), os atletas que
praticam o futsal necessitam fundamentalmente
de: endurance, velocidade, resistência muscular
localizada,
potência
muscular,
agilidade,
ﬂexibilidade, coordenação, ritmo e equilíbrio.
As lesões mais frequentes no futsal acometem
joelho, tornozelo, perna e pé. Em relação a
estas, observou-se um maior número de lesões
nos ossos por fraturas, nos músculos por
contusões e distensões, nas articulações por
entorses e luxações, e nos tendões por
inflamações e rupturas (ELSNER et al, 2007).
A fisioterapia aplicada à área
esportiva dedica-se não somente ao tratamento
do atleta lesado, mas, também, à adoção de
medidas preventivas, a fim de reduzir a
ocorrência de lesões. O trabalho preventivo é
delineado e realizado de maneira eficaz, com
base no levantamento dos fatores de risco das
lesões referentes à modalidade da área
esportiva específica (SILVA et al, 2005).
Atividades esportivas em geral,
geram em seus praticantes eventos que
desafiam o equilíbrio corporal, havendo assim a
necessidade da manutenção do equilíbrio
dinâmico para a sua execução. Cada esporte

exige dos seus praticantes diferentes níveis de
processamento sensório-motor para que se
executem os movimentos específicos do seu
esporte e para a proteção do sistema
musculoesquelético (KARLOH et al, 2009).
O comprometimento do sistema
proprioceptivo pode acarretar déficits na
estabilização articular neuromuscular, que pode
contribuir para a ocorrência de lesões como
distensão excessiva das cápsulas e ligamentos
articulares. Nos atletas de futebol, o déficit
proprioceptivo é observado principalmente nas
lesões articulares de tornozelo, causados por
mecanismos comuns como a entorse ou por
contusões em traumas diretos por outro
adversário (BALDAÇO et al, 2010).
Para a manutenção do equilíbrio
corporal, dependemos de uma coordenação
intrínseca,
sistema
vestibular,
visão,
informações
táteis
e
principalmente
a
propriocepção. Todos esses componentes
trabalham de forma uniforme e integrada, e
alterações em alguns deles, resulta em
instabilidade postural e, sua consequência
quase sempre é o aumento do risco de lesões
(TRIBASTONE, 2001).
A propriocepção é um mecanismo
de percepção corporal em que os receptores
periféricos que se localizam em estruturas como
músculos, tendões e articulações, enviam
informações relativas ao movimento, estado de
posição ou grau de deformação gerado nestas
estruturas ao sistema nervoso central, que tem a
função de processar, organizar e comandar o
corpo adequadamente a fim de manter o
controle postural (BALDAÇO et al, 2010).
Baldaço et al, (2010), diz que o
equilíbrio é um processo dinâmico da postura
corporal para prevenir quedas, pela manutenção
da projeção do centro de gravidade dentro da
área da base de suporte do corpo, que requer
ajustes constantes da atividade muscular e do
posicionamento
articular,
baseado
nas
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informações enviadas pela visão, sistema
vestibular e propriocepção.
Segundo Hertel (2003) inúmeros
testes foram desenvolvidos para avaliar o
controle da postura dinâmica, porém poucos
destes destinam-se a atletas, o SEBT (Star
Excursion Balance Test), é um teste que oferece
um grande desafio para o sistema de controle do
equilíbrio do atleta.
Testes de equilíbrio estático podem
não ser adequados para avaliar um atleta,
acabam não sendo sensível o bastante para
detectar déficits de controle motor relacionado à
atividade e ao desempenho esportivo, e o SEBT
por ser um método simples de baixo valor e
confiável de avaliação do equilíbrio acaba sendo
a melhor opção para quem não tenha acesso a
métodos instrumentados mais sofisticados,
como plataformas de pressão (OLMSTED et al,
2002)
O SEBT avalia a habilidade do
individuo (atleta) de manter-se em equilíbrio, o
mesmo realiza tentativas de alcançar a maior
distância possível com o membro contralateral
em direções específicas (figura 1), o método
consiste em oito linhas no chão, cada uma delas
medindo 120 cm partindo de um ponto em
comum no centro, estas linhas estão afastadas
uma da outra por um ângulo de 45º e
demarcadas com mensuração em cm (KARLOH
et al, 2009). (Figura 1).

Felipa et al (2009) diz que este teste
é uma ferramenta de rastreio funcional, que é
utilizado para avaliar a estabilidade dinâmica,
monitorar o progresso da reabilitação, avaliar os
déficits após uma lesão, e identificar atletas com
alto risco de lesão em extremidade inferior.
Materiais e métodos
Esta pesquisa pode ser definida
como: explicativa, de campo e de caráter

Figura 1 – Grade de aplicação do teste.

quantitativo. (ANDRADE, 2010).
Participaram do estudo atletas
amadores do sexo masculino, integrantes da
equipe de futsal Atlético Araucária, da cidade de
Lages/SC que participam dos campeonatos
citadinos de categorias de base e que aceitaram
participar do estudo. Os critérios de inclusão da
pesquisa foram à assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido assinado
pelos responsáveis e fazer parte do plantel de
atletas da equipe de futsal amador Atlético
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Araucária. Já os critérios de exclusão são: não
fazer parte do plantel da equipe e ter sofrido
algum tipo de lesão em MMII nos últimos dois
meses.

posicionado no centro do circuito (ponto de
intersecção das oito linhas) em apoio bipodal,
descalço, em seguida ficou com apoio unipodal
e devia tocar com a ponta pé do membro livre o

A coleta dos dados foi realizada em
dois dias antes dos treinos, conforme combinado
com a presidente e técnica do time e no próprio

mais distante possível em cada uma das oito
linhas (direções) em sentido horário, retornar ao
centro, e assumir a posição de apoio bipodal.

local de treinamento. Os atletas foram instruídos
a evitar qualquer exercício físico duas horas
antecedentes a coleta de dados. Constitui-se da
anamnese (nome, idade, altura e membro
inferior

dominante);

comprimento

dos

mensuração

membros

inferiores

do
e

execução do teste de equilíbrio dinâmico de
acordo com protocolo proposto por Gribble e

Objetos e pessoas próximas ao
circuito não envolvidas com a aplicação dos
testes foram retirados do local, a fim de que não
fornecessem dicas visuais aos atletas e, além
disso, os participantes não receberam qualquer
tipo de incentivos durante a execução do teste, e
ainda

foram

descartadas

e

repetidas

as

tentativas quando o atleta:

Hertel (2003);
Anterior à execução do teste, o
examinador treinado realizou a explicação e a
demonstração do procedimento. O equilíbrio
dinâmico foi avaliado através do Star Excursion
Balance Test – SEBT. O SEBT consiste em oito
linhas plotadas no chão, cada uma delas com
120 cm partindo de um ponto em comum no
centro. As linhas estão afastadas 45º uma das
outras e marcadas em uma escala de um (1)
cm.

1.

enquanto mantinha-se equilibrado em apoio
unipodal;
2.

realizado

um

período

de

familiarização dos atletas com o procedimento,
eles executaram seis tentativas em cada uma
das oito direções a fim de melhorar a qualidade
do teste. Para a realização do teste o atleta ficou

Tocou a linha de modo que o membro livre

influenciou na sustentação e no equilíbrio do
corpo;
3.

Tirou o pé de apoio do centro do circuito;

perdeu o equilíbrio durante qualquer momento
da tentativa;
4.

Foi

Tocou fora da linha ou não a tocou

Ou não permaneceu na posição inicial ou

final de apoio unipodal por um segundo
completo.
Os dados serão analisados pelo programa
Microsoft Excel 2010, com utilização de média,
desvio-padrão, valor mínimo e valor máximo.
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média de distância com seu membro
dominante, e outros 50% (n=6) tiveram uma
melhor média no seu membro não dominante,
corroborando com o estudo feito por Meneghini
et al (2009), que avaliou 14 atletas amadoras
de voleibol e não encontrou uma diferença
significativa entre o membro dominante e não
dominante, e também com o estudo feito por
Karloh et al (2009), que avaliou 16 atletas da
ginástica rítmica e também não encontrou
diferenças entre os membros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram
avaliados
12
atletas
voluntários de 15 a 17 anos (x= 16,08 ± 0,66),
com peso de 65,4 a 69,9 kg (x=67,9 ± 1,61),
75% (n=9) relataram ter o membro inferior
direito como dominante, e apenas 25% (n=3)
apresentou como dominante o esquerdo.
Como poderá ser visto na tabela 1,
50% (n=6) dos atletas tiveram uma melhor

Tabela 1: Comparativo entre MMII dominante e não dominante.
MID DOMINANTE
MELHOR MÉDIA ALCANÇADA
9 ATLETAS
DIREITO
ESQUERDO
5 ATLETAS
4 ATLETAS
MIE DOMINANTE
3 ATLETAS
12 atletas
MID: Membro Inferior Direito; MIE: Membro
Inferior Esquerdo.
Observa-se na tabela 2 a seguir,
que em ambos os membros as melhores
médias foram na posição Póstero Lateral (P.L),
e as piores médias dos membros inferior direito
e esquerdo, foram respectivamente as posições
Antero Medial e Medial, o que mostra uma
diferença entre as melhores e piores médias
entre posições no estudo feito por Karloh et al
(2009), que avaliou 16 atletas da ginástica
rítmica com média de idade de 13,8 anos (±

MELHOR MÉDIA ALCANÇADA
DIREITO
ESQUERDO
2 ATLETAS
1 ATLETA
50% não dominante
50% dominante
2,3), onde apresentou como melhor média a
posição póstero medial e como pior a lateral em
ambos os membros. Já Rassol e George
(2007), avaliaram 14 atletas masculinos de
Basquetebol e tiveram como melhores e piores
médias respectivamente póstero medial e
antero medial.

Tabela 2: Comparação dos valores médios do teste entre os membros
Direção do teste
Valores Médios MID
Valores Médios MIE
ANTERIOR
ANTERO LATERAL
LATERAL
POSTERO LATERAL
POSTERIOR
POSTERO MEDIAL

70,2
72,3
79,2
85,9
82,8
78,8

71
75,8
79,5
85,6
84,5
77,4
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MEDIAL
ANTERO MEDIAL
Valor médio

72,1
65
75,80 ± 7,039

Analisando ainda outros estudos, o
estudo feito por Olmsted et al (2002) avaliou 20
indivíduos com instabilidade crônica de
tornozelo
unilateral,
demonstrou
uma
diminuição significativa na distância alcançada
com o membro inferior lesionado. Já o estudo
realizado por Artioli (2011), onde avaliaram dois
grupos, sendo grupo sadio e grupo lesão de
LCA, cada um com 10 participantes, também
não mostrou diferenças significativas nas
médias entre os membros. Já o presente estudo
onde foram avaliados 12 indivíduos ilesos, não
mostrou também grande diferença entre os
membros, demonstrando assim a eficácia do
teste também no diagnóstico precoce de lesões
de extremidades inferiores.
Kinzey et al (2008), avaliou ainda a
confiabilidade do SEBT na avaliação do
equilíbrio dinâmico, e discordando dos outros
autores questiona a eficácia do teste para
avaliação do equilíbrio, alegando que o mesmo
não realiza os movimentos específicos dos
esportes, porém concorda com a utilização do
SEBT na reabilitação de extremidades
inferiores.
CONCLUSÃO
O futsal é um dos esportes mais
praticados em todo o mundo, sendo praticado
por todos os tipos de pessoas, inclusive
amadores, sendo mais propensos a lesões do
que atletas profissionais, e que a Fisioterapia
Esportiva dentre as áreas da fisioterapia é uma
das que mais sofrem pressão por resultados.
Ficou evidente que atletas de futsal
necessitam de vários fatores para que realizem
a sua melhor prática, dentre elas o equilíbrio
mostrou ser umas das mais importantes, e que

61,3
65
75,03 ± 8,72

ferramentas de avaliação de equilíbrio dinâmico
não são muito fáceis de encontrar, ressaltando
que plataformas de pressão oferecem esta
avaliação, mas seu alto valor dificulta o acesso,
e o SEBT por ser um teste simples, de baixo
valor e fácil aplicação mostrou ser muito
importante neste quesito, destaca-se a atuação
do
fisioterapeuta
na
realização
do
procedimento, e também a fisioterapia
desportiva como sendo a area da Fisioterapia
em que o profissional sofre mais com pressão
por resultados rápidos.
O estudo realizado com doze
atletas, sem nenhum relato de relato de lesão
em MMII nos últimos dois meses e que treinam
uma vez por semana, mostrou que não tiveram
diferenças entre os membros inferiores.
Portanto, o teste demonstrou que é sim uma
ferramenta valida para realização de avalição
de equilíbrio dinâmico, mas não somente, como
o visto em outros estudos ele serve para avaliar
lesões de extremidades inferiores, serve em
alguns casos como tratamento, e inclusive
como parâmetro de pré e pós-teste de
terapêuticas.
Contudo, ressalta-se que
mais estudos sobre o tema sejam realizados a
fim de maximizar a qualidade da execução e
analise dos resultados sobre o SEBT.
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RESUMO

ABSTRACT

Fisioterapia é a ciência da Saúde que estuda,
previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais
intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo
humano. Várias são as áreas onde o profissional
de fisioterapia está habilitado a exercer, entre
elas, a ortopedia, que é oferecida na Clínica
Escola de Fisioterapia da UNIPLAC, todavia, há
grande índice de desistência deste tipo de
atendimento pelos pacientes participantes. O
objetivo do estudo foi conhecer os reais motivos
de desistência dos pacientes da Clínica Escola
da UNIPLAC. Realizado levantamento de dados,
por meio de questionário com os pacientes que
desistiram do atendimento fisioterapêutico, foi
possível obter resultados que demonstraram que
a maior incidência de desistência se deve à
melhora do seu quadro clínico, o que indica que
os atendimentos são de muito boa qualidade.

Physiotherapy is the science of studying health,
prevents and treats the functional kinetic
intercurrent disorders in organs and body
systems. There are several areas where the
professional is licensed to practice physical
therapy, including, orthopedics, which is offered in
the Physiotherapy’s clinic of UNIPLAC, however,
there are large dropout rate of this type of care for
participating patients. The aim of the study was to
know the real reasons for withdrawal of patients
from the Physiotherapy´s clinic os UNIPLAC.
Performed data collection through questionnaire
with patients who dropped out of physical
therapy, it was possible to obtain results which
showed that the highest incidence of withdrawal
is about the improvement of their clinical
condition, indicating that the treatments are
excellent.
Key Words: Desistance, Patient, Physiotherapy

Palavras
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INTRODUÇÃO

neurológicos. Segundo, Silva, Uchôa e Veiga

A fisioterapia é definida pelo COFFITO

(2013),

as

doenças

(Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia

osteomusculoesqueléticas comprometem de

Ocupacional), como a ciência da Saúde que

tal forma as funções em geral, que causam

estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos

incapacidades e limitações, acarretando a

funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas

diminuição

do corpo humano, gerados por

alterações

causando um impacto sócio econômico e

genéticas, por traumas e por doenças adquiridas.

psíquico cada vez maior. E de acordo com

O Fisioterapeuta é o responsável da área da

Almeida, Brito e Ferraz (2013), as doenças

da

capacidade

em

geral,

avaliar,

neurológicas tem causas variadas e podem

reavaliar, prescrever (tratamento fisioterapêutico),

ocorrer em qualquer momento da vida, desde

emitir

a gestação, passando pela infância até fases

saúde

a

diagnosticar

prognóstico,

disfunções,

elaborar

projetos

de

intervenção e decidir pela alta fisioterapêutica.

mais tardias, sendo que o sistema nervoso

Várias são as áreas onde o profissional de

exerce

funções

fisiológicas

únicas,

fisioterapia está habilitado a exercer – ortopedia,

promovendo assim mecanismos de resposta

neurologia,

e

a lesão. Por estes e outros motivos que a

pediatria são apenas um exemplo do vasto

fisioterapia vim sendo essencial para o

campo

tratamento de disfunções ortopédicas e

que

ergonomia,

o

mesmo

cardiorrespiratória

pode

atuar,

sendo

imprescindível a ética e o caráter profissional.
A

Clínica

Escola

Universidade
disponibiliza

do
à

de

Fisioterapia

neurológicas.
da

Planalto

Catarinense

comunidade

atendimentos

fisioterapêuticos gratuitos e de fácil acesso à
população de baixa renda em geral, que podem
ser atendidas pelos acadêmicos do curso de
Fisioterapia desta instituição. Os atendimentos
são realizados sempre com horários marcados de
segunda a quinta feira, de forma individual em
cada área específica, de forma a atender as
necessidades das pessoas que procuram o
serviço.

Os atendimentos da Clínica Escola de
Fisioterapia da UNIPLAC são ortopédicos e

Muitos são os pacientes que passam
pelos atendimentos fisioterapêuticos da clínica
escola de fisioterapia da UNIPLAC, mas alguns
desses pacientes desistem desse atendimento.
Vários são os motivos que podem levar o
paciente a desistir ou interromper o atendimento
de fisioterapia, levando em conta que esse
atendimento é sem custos, o paciente se
encontra com um serviço disponibilizado pela
instituição, tendo apenas o custo de se deslocar,
sendo que isso pode ser um dos motivos pela
desistência,

considerando

forneça

serviço

o

e

que
não

a
a

instituição
forma

de

deslocamento, o paciente carente, pode morar
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distante do local e não conseguir custear um
transporte coletivo.

O estudo teve como base a bibliografia
existente e os dados serão apresentados na

Outro fator que leva – se em conta é a
forma de atendimento com que o paciente por
vezes debilitado recebe no local por acadêmicos,
professores ou funcionários da instituição. Se por
ventura vierem por algum motivo tratá – lo de
forma desrespeitosa ou que o afete de alguma
maneira, o mesmo não se sentirá a vontade para
retornar naquele local.

forma de pesquisa quantitativa, que considera
que tudo pode ser quantificável, o que significa
traduzir em números opiniões e informações para
classificá-las e analisá-las. Requer o uso de
recursos e de técnicas estatísticas (percentagem,
média,

questionar os motivos que podem ter levado
desistir

do

atendimento

fisioterapêutico, para que haja uma discussão
sobre

desvio-padrão,

etc.).

Resultados

precisam

ser

replicados

(MINAYO, 2007; LAKATOS et al, 1986).

abre-se de forma ampla a necessidade de

paciente a

mediana,

coeficiente de correlação, análise de regressão,

Com tudo isso sendo levado em conta,

aquele

moda,

as possíveis falhas

que nós como

Abordando também uma pesquisa de
campo, pois envolve o questionamento direto das
pessoas

cujo

comportamento

se

deseja

conhecer. (MINAYO, 2007; LAKATOS et al,
1986).

profissionais podemos estar cometendo e a que
ponto tudo isso esteja afastando nosso paciente

4.2 POPULAÇÃO/AMOSTRA

da Clínica.
O objetivo da pesquisa foi conhecer os reais
motivos de desistências dos pacientes atendidos

O estudo foi realizado com todos os
pacientes que receberam o atendimento

na clínica escola de fisioterapia da UNIPLAC.

fisioterapêutico

na

Clínica

escola

da

UNIPLAC em Lages – SC, desde o início de
4 METODOLOGIA

suas atividades, e que acabaram desistindo
do atendimento, totalizando 20 pacientes.

4.1 TIPO DA PESQUISA
4.3 PROCEDIMENTOS
A pesquisa foi de natureza observacional,
transversal

e

descritivo,

onde

houve

uma

Os

participantes

da

pesquisa

foram

observação dos fatos como ocorrem, não sendo

entrevistados

permitido isolar e controlar variáveis e sim

questionário, em horários alternados, conforme

estudar as relações estabelecidas.

disponibilidade do paciente, caso o mesmo venha

por

telefone

através

de

um
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a ter alguma possível dúvida o entrevistador

06. O

que

levou

esteve disposto a esclarecer. Como foi um

atendimento?

contato telefônico, as questões foram abertas.

( ) Locomoção
mais

(

a

(

do

) Não precisei

) Não tinham mais vagas

disponíveis

( ) Não me encaixei com o

horário disponível
atendimento (

4.3.1 QUESTIONÁRIO

desistência

(

) Não gostei do

) Nunca me atendiam no

horário marcado (

) Não houve melhora

do quadro clínico ( ) Especialista mandou
parar
Questionário de avaliação dos Pacientes que

(

o

tratamento

) Outro _______________________

desistiram do atendimento fisioterapêutico da
Clínica Escola da Universidade do Planalto
Catarinense – UNIPLAC – Lages SC.

07. Caso

tenha

retornar?

desistido,
( ) Sim

gostaria

de

( ) Não

Questionário Pessoal:

08. Uma nota para o atendimento que foi
Idade:

recebido: ____________

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Obrigado pela atenção.
01. Plano de Saúde: ( ) Sim

( ) Não

02. Foi de maneira fácil conseguir a vaga de
atendimento

na

Fisioterapia:

Clinica

escola

de

(

)

( ) Sim

Não

4. ANALISE ESTATÍSTICA

Para a análise dos dados obtidos será

03. Como soube do atendimento gratuito: ( )
Indicação de alguém ( ) Rádio
Internet

(

utilizado o programa Green Padh Prisma 5.0

)

( ) Ouvi comentários

04. Por Quanto tempo realizou o atendimento

5. RESULTADOS

na clinica escola:
( ) abaixo de 1 mês (

) de 1 a 6 meses

( ) acima de 6 meses
05. Qual era o atendimento realizado: (
Ortopedia

Gráfico 01: O Gráfico 01 demonstra os resultados
com relação ao sexo e idade dos pacientes, onde

)

05 voluntários eram do sexo masculino com uma

( ) Ergonomia
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média de idade de 32 anos ± 20,64 e 15
voluntários do sexo feminino com média de idade
de 45,66 anos ± 14,66. Mostrando que o maior
índice

de

desistência

fisioterapêutico

é

do

do

sexo

tratamento

feminino,

75%.

Sexo
Como soube do
atendimento gratuito

25%
Média de idade:
20,64

Feminino

75%
Média de idade:
45,66

Indicação de
alguém

15%

Masculino

15%
70%

Ouviu
comentários
Trabalha na
Uniplac

Gráfico 01: Demostra a idade e sexo dos pacientes

Gráfico 02: Demonstra os resultados de como os
pacientes ficaram sabendo do atendimento
gratuito da Clínica Escola da UNIPLAC.

desistentes.

Gráfico 03: O Gráfico 03 demonstra os resultados
Gráfico 02: O Gráfico 02 demonstra os resultados

com relação ao tempo em que o paciente

de como os pacientes ficaram sabendo do

recebeu o atendimento fisioterapêutico na Clínica

atendimento gratuito da

Clínica

da

Escola da UNIPLAC. 09 voluntários realizaram o

UNIPLAC,

voluntários

(15%)

atendimento por menos de um mês, e um total de

ouviram

55% realizaram o atendimento num período de 1

responderam

onde
que

03

souberam

Escola

pois

comentários, 03 (15%) porque trabalham na

a 6 meses.

Instituição e, somando 70%, os voluntários que
receberam indicação de alguém.
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os acompanha os indicou parar o tratamento; 01
voluntário (5%) alegou que não houve melhora
no quadro clínico; 01 voluntário (5%) estava com
problemas familiares que o fizeram desistir.
Conclui-se que a maioria dos pacientes (35%)
desistiram, pois melhoraram o quadro clínico.

O que levou a desistência
do atendimento
5%

Por quanto tempo
realizou o atendimento
na Clínica-Escola

5%
Não precisou
mais, pois
melhorou o
quadro clínico

10%
35%
20%

Dificuldades de
Locomoção

25%

55%

45%

Menos de 1
mês
De 1 a 6 meses
Gráfico 04: Demonstra os resultados com relação
aos reais motivos de desistência destes pacientes
do atendimento fisioterapêutico na Clínica Escola
da UNIPLAC.

Gráfico 03: Demonstra os resultados com relação
ao tempo em que o paciente recebeu o
atendimento fisioterapêutico na Clínica Escola da
UNIPLAC.

Gráfico 05: O Gráfico 05 demonstra os
resultados
desistentes

da
de

vontade
retornar

dos
ou

pacientes
não

ao

atendimento fisioterapêutico da Clínica Escola
Gráfico 04: O Gráfico 04 demonstra os resultados
com relação aos reais motivos de desistência
destes pacientes do atendimento fisioterapêutico

da UNIPLAC, mostrando assim que 95%
gostaria de retornar ao serviço se algum dia
voltar a precisar.

na Clínica Escola da UNIPLAC. 05 voluntários
(25%) alegaram que a dificuldade de locomoção
os fizeram desistir; 02 voluntários (10%) não se
encaixaram

com

o

horário

disponível;

04

voluntários (20%) desistiram pois o médico que
44

Caso tenha desistido,
gostaria de retornar?

Nota para o
atendimento que foi
recebido
5% 7
10% 8
10% 9

95% Sim
5% Não

75%

Gráfico 05: demonstra os resultados da
vontade dos pacientes desistentes de retornar
ou não ao atendimento fisioterapêutico da
Clínica Escola da UNIPLAC.

Gráfico 06: O Gráfico 06 demonstra os

10

Gráfico 06: Demonstra os resultados com
relação a nota que os pacientes desistentes
deram ao atendimento fisioterapêutico da
Clínica Escola da UNIPLAC.

6. CONCLUSÃO

resultados com relação a nota que os
pacientes desistentes deram ao atendimento
da

Conclui-se que a maioria dos pacientes

UNIPLAC. A média das notas foi 9,55 ±

que desistiram do atendimento de Fisioterapia

0,887.

apresentaram melhora do seu quadro clínico, o

fisioterapêutico

na

Clínica

Escola

que sugere que o atendimento na Clínica Escola
é de boa qualidade, tendo em vista que a média
de notas oferecidas pelos pacientes foi 9,55, uma
excelente média para um projeto como este que
está

apenas

no

seu

terceiro

ano

de

funcionamento.
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Porém, ainda que a avaliação tenha sido

TORRES,

Diego

de

Faria

Magalhães.

boa e que os reais motivos de desistência não

Fisioterapia: guia prático para a clínica. Rio de

eram mal atendimento e tratamento por parte de

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

funcionários, professores e acadêmicos, não
podemos deixar de tentar melhorar cada vez
mais nosso trabalho e lembrar que nosso
principal objetivo é trazer bem-estar e melhora da
qualidade de vida dos nossos pacientes.
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